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VOORWOORD
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SAMENVATTING

Diabetes mellitus (DM) is een bij de hond frequent voorkomende endocriene aandoening, de therapie

vergt echter veel van zowel eigenaar als dierenarts. Het bereiken van goede regulatie van de DM is

een uitdaging en kan worden bemoeilijkt door tal van onderliggende oorzaken.

Om de oorzaak van onvoldoende controle van de DM te kunnen achterhalen is een gestructureerde

benadering van essentieel belang. Een gedetailleerde, volledige anamnese is van onschatbare

waarde, maar ook klinische bevindingen en aanvullende onderzoeken zijn van groot belang. Deze

onderzoeken kunnen belangrijke informatie opleveren, noodzakelijk om de onderliggende oorzaak van

onvoldoende controle van de DM op te sporen.

In deze casuïstiek zal aan de hand van een specifiek geval de benadering van onvoldoende

gecontroleerde DM worden besproken.

Een acht jaar oude, mannelijk intacte hond, gediagnosticeerd met DM werd doorverwezen naar de

kliniek gezelschapsdieren van de Universiteit Gent, omwille van een vermoeden van insuline

resistentie.

Op het moment van consultatie werd de hond behandeld met tweemaal daagse injectie van 50IU

Caninsulin® (1,0 IU/kg) met persisterende klinische symptomen, hyperglycemie en een gestegen

serum fructosamine gehalte.

Key Words: Diabetes mellitus – Hond – HMBG – Hyperglycemie – Insuline resistentie.

SUMMARY

Diabetes mellitus (DM) is a frequently occurring canine endocrine disorder, treatment of which is

challenging for both owner and veterinary professional. Achieving glycaemic control can therefore be

problematic and the causes of insufficient glycemic control can be numerous.

A structured approach is essential in order to figure out the cause of insufficient control of the DM. A

thorough and complete history is invaluable, but also clinical findings and additional examinations can

provide critical information necessary to find the underlying cause of insufficient glycemic control.

This case report will concentrate on the approach of an unstable DM patient based on a specific case.

An eight year old, intact male dog, diagnosed with DM was referred to the small animal veterinary

clinic of the Ghent University because of a suspicion of insulin resistance.

At the moment of consultation the dog received twice daily injections of 50 IU Caninsulin® (1,0 IU/kg)

with persisting clinical signs, hyperglycemia and elevated serum fructosamine values.

Key Words: Diabetes mellitus – Dog – HMBG – Hyperglycemia – Insulin resistance
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INLEIDING

Diabetes mellitus (DM) is een endocriene aandoening die bij de hond frequent voorkomt, waarbij er

vrijwel steeds sprake is van een absoluut tekort aan insuline, analoog met DM type I bij de mens. DM

wordt vooral terug gevonden bij honden van middelbare tot oudere leeftijd. Op het moment van

diagnose zijn de meeste patiënten meer dan 7 jaar oud, DM wordt slechts zeer uitzonderlijk terug

gevonden bij jonge dieren (Davison, 2012a).

Gezien het feit dat DM bij de hond pas relatief laat in het leven ontstaat, tegenover het ontstaan van

DM type I op relatief jonge leeftijd bij de mens, is een minder strikte regulatie van de bloedglucose

noodzakelijk. Door de kortere periode waarin lange termijn gevolgen van hyperglycemie kunnen

ontstaan is er een geringere kans op deze gevolgen van een minder strikte regulatie van de

bloedglucose waarden (Graham, 2004). Desondanks vergt een goede regulatie van de veterinaire DM

patiënt veel van zowel eigenaar als dierenarts (Davison, 2012a).

De problemen die voor kunnen komen in de regulatie van DM kunnen van velerlei aard zijn, maar

geven vrijwel steeds aanleiding tot het aanwezig blijven van de symptomen van DM (Graham, 2004).

In deze casus wordt een specifiek geval van moeilijk te reguleren DM besproken. Er zal aandacht

besteed worden aan de mogelijke oorzaken van slecht gecontroleerde DM, de benadering van de

slecht gereguleerde DM patiënt en de opvolging van de DM patiënt. Daarnaast zal specifieke

aandacht uitgaan naar de problemen gevonden in deze specifieke casus en het belang van

management voor een goede controle van de aandoening.
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BESPREKING VAN SLECHT GEREGULEERDE DIABETES MELLITUS

De overgrote meerderheid van de honden met DM kunnen goed gereguleerd worden met een

tweemaal daagse insuline toediening, met een gemiddelde dosis van 0.7IU/kg (±0.3IU/kg). Slechts in

een kleine minderheid is een insuline dosis hoger dan 1.5IU/kg nodig om tot klinische controle van de

DM te kunnen komen (Hess en Ward, 2000). Daarnaast is ook het aanwenden van een aangepast

dieet, dat rijk is aan onoplosbare voedingsvezels (Kimmel et. al., 2000), beperkt is in vet en

enkelvoudige koolhydraten, maar meer complexe koolhydraten bevat (Kimmel et. al., 2000;Fleemann

en Rand, 2001) aangeraden.

Doorgaans wordt er gesproken van insuline resistentie indien er bij een dosis boven 2.2IU/kg per

injectie nog altijd klinische symptomen van DM aanwezig zijn, en een Somogyi effect werd uitgesloten

(Davison, 2012b). Sommige bronnen spreken echter van een vermoeden van insuline resistentie

indien er bij insuline doses hoger dan 1.0 tot 1.5IU/kg per injectie persisterende hyperglycemie

aanwezig blijft (Hess, 2010).

Na toediening van een te hoge dosis insuline,

doorgaans >1,5IU/kg kan een somogyi effect

ontstaan. Door de hoge insuline dosis valt de

laagste bloedglucose waarde (nadir) te laag uit,

meestal <3,5 mmol/l. Dit heeft tot gevolg dat er

compensatiemechanismen worden geactiveerd in

het lichaam, er worden hormonen vrijgesteld met

een diabetogene werking. Na het optreden van de

hypoglycemie ontstaat er een paradoxale

hyperglycemie die langdurig aanwezig kan zijn en

niet steeds gevoelig is aan insuline toediening. Dit

doordat de antagonistische hormonen langer dan

24 uur hun invloed zullen uitoefenen.

1. Mogelijke oorzaken van slecht gereguleerde

DM

De mogelijke oorzaken van een slechte regulatie

van de bloedglucose waarden in een patiënt met

DM kunnen in 4 grote categorieën worden

onderverdeeld.

 Problemen met de insuline werkzaamheid

 Problemen met de insuline toediening

 Managementproblemen

 Endogene problemen / onderliggende ziekte

leidend tot insulineresistentie

Tabel 1. Mogelijke oorzaken van slecht
gereguleerde diabetes mellitus
(Graham, 2004)
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Problemen met de insuline werkzaamheid

Het is van groot belang dat de insuline die gebruikt wordt op de juiste manier wordt bewaard en dat de

uiterste houdbaarheidsdatum niet wordt overschreden. De werkzaamheid van de insuline kan anders

immers niet gegarandeerd worden. Insuline is een peptide dat gevoelig is aan onder meer hitte, koude

en schudden, dit kan allemaal leiden tot beschadiging of denaturatie van de insuline en een

verminderde werkzaamheid. Indien insuline langere tijd bewaard wordt, dient het in de koelkast

gehouden te worden, maar het mag zeker niet het risico lopen te bevriezen omdat ook dan de

werkzaamheid duidelijk verminderd. Het is echter ook toegestaan om een geopende ampul of flacon

op kamertemperatuur te bewaren, mits de insuline binnen 4 tot 6 weken wordt verbruikt en de insuline

niet bloot staat aan extreme temperaturen (Graham, 2004).

Een andere mogelijkheid is een slechte absorptie van de insuline vanuit de injectieplaats. Dit kan het

gevolg zijn van littekenweefsel of overmatig veel vet ter hoogte van de injectieplaats. Soms zijn

dergelijke afwijkingen duidelijk te palperen, soms zijn deze veranderingen ter hoogte van de

injectieplaatsen niet te detecteren. Men kan eventueel nagaan of er slechte absorptie aanwezig is

door een hiervoor geschikt insuline preparaat intramusculair te injecteren aan een dosis van 0.2IU/kg.

Er zou dan een daling van de bloedglucose moeten optreden bij dieren met een normale insuline

gevoeligheid. Afwezigheid van een dergelijke daling wijst op een insuline resistentie en verder

onderzoek zal noodzakelijk zijn om de oorzaak daarvan te achterhalen (Davison, 2012b).

Het is ook mogelijk dat de werkingsduur van de insuline niet optimaal is, voor de meeste middellang

werkende insuline preparaten ziet men een werkingsduur van minder dan 24 uur, bij éénmaal daagse

injectie kan dit leiden tot onvoldoende controle, een werkingsduur langer dan 12 uur kan echter

problemen geven bij tweemaal daagse toediening van insuline. Dit doordat er overlap zal ontstaan in

de werking van de toegediende insuline dosissen met een risico op hypoglycemie (Davison, 2012b).

Het is gekend dat 94% van de honden met DM goed gereguleerd zijn met een 2 maal daagse injectie

van insuline, bovendien wordt gezien dat bij dieren die 1 maal daags behandeld worden hogere doses

insuline nodig zijn en er meer hypoglycemische episodes worden gezien (Hess en Ward, 2000;

Fleeman en Rand, 2001).

Naast de al genoemde problemen is het ook mogelijk dat er antistoffen aanwezig zijn tegen de

geïnjecteerde insuline. Dergelijke anti-insuline antistoffen worden vaak aangezien als een mogelijke

oorzaak van insuline resistentie. Bij een groot aantal honden behandeld met heterogene boviene

insuline kunnen echter anti-insuline antistoffen worden terug gevonden, zonder dat dit wordt

geassocieerd met instabiliteit van de DM. Het is in theorie ook mogelijk dat de aanwezigheid van de

antistoffen de werkingsduur van de insuline zelfs verlengt. Indien echter een nadelig effect ten gevolge

van anti-insuline antistoffen wordt vermoed kan het aangewezen zijn insuline preparaten van een

andere diersoort te gebruiken bij de betreffende patiënt (Davison, 2012b).



5
© 2015 Jasmijn van der Poel

Problemen met de insuline toediening

Hierbij kan gedacht worden aan een verkeerde injectie techniek, verkeerd gebruik van de

injectiespuiten of gebruik van het verkeerde type injectiespuiten. Hierbij is het vooral belangrijk dat de

juiste injectiespuiten (40IU of 100IU) worden gebruikt in combinatie met de juiste insuline preparaten.

Het is ook mogelijk dat er een verkeerde dosis insuline wordt opgetrokken doordat er bijvoorbeeld ook

lucht wordt opgetrokken en wordt geïnjecteerd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er voor injectie al

insuline (samen met lucht) uit de spuit wordt gedrukt met dus toediening van een te lage dosis tot

gevolg.

Ook het toedienen van insuline op de verkeerde plaatsen kan de werkzaamheid beïnvloeden en een

onstabiele patiënt veroorzaken (Graham, 2004).

Managementproblemen

Managementproblemen bij DM kunnen divers zijn en kunnen enkel via de anamnese worden

opgespoord. Onder meer het ontbreken van een vast dagritme wat betreft voeding, insuline en

lichaamsbeweging kan een probleem veroorzaken (Davison, 2012b).

Wat betreft de voeding is niet enkel het tijdstip van voeden van belang, maar ook de samenstelling

van het dieet en de hoeveelheid voeding die gegeven wordt zijn van belang. Veranderingen hierin

kunnen leiden tot verminderde controle van de DM (Fleeman en Rand, 2001; Graham, 2004).

Ook het moment waarop lichaamsbeweging wordt ondernomen en de hoeveelheid lichaamsbeweging

die wordt ondernomen is van belang. Het is aangeraden elke dag ongeveer even veel

lichaamsbeweging te voorzien, uitschieters qua hoeveelheid lichaamsbeweging dienen vermeden te

worden (Nelson en Couto, 2009; Davison, 2012b).

Eerder doorgevoerde aanpassingen aan het management kunnen eveneens bijdragen aan de

verminderde controle van de DM. Hierbij gaat het onder meer om suboptimale aanpassingen van de

insulinedosis, maar ook het gebruik van een ongeschikte opvolgingsmethode of het verkeerd

interpreteren van bekomen waarden met daardoor ongeschikte aanpassingen in management zijn

hierbij van belang (Graham, 2004).

Endogene problemen / onderliggende ziekte leidend tot insuline resistentie

Een slechte controle van de bloedglucose waarden kan het gevolg zijn van onderliggende oorzaken,

welke velerlei van aard kunnen zijn. Sommige van deze aandoeningen die leiden tot onvoldoende

regulatie van de DM kunnen ook de onderliggende oorzaak zijn van het ontstaan van de DM. Zo

kunnen hormonen met antagonistische werking de werking van insuline belemmeren met insuline

resistentie tot gevolg. Hierdoor kan de DM minder goed gereguleerd worden, maar het optreden van

insuline resistentie kan eveneens de oorzaak zijn van het ontstaan van DM bij de patiënt. Hetzelfde

geld voor pancreatitis, dit kan leiden tot schade aan de β-cellen met DM tot gevolg, maar gelijktijdig

geeft de aanwezigheid van pancreatitis aanleiding tot een moeilijker te controleren DM (Davison

2012a; Davison 2012b).
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Ook de aanwezigheid van infecties en inflammatie in het lichaam van de patiënt kan leiden tot een

verminderde gevoeligheid aan insuline. Denk hierbij vooral aan urine weg infecties, maar ook andere

infecties zoals huidinfecties en longontstekingen kunnen leiden tot verminderde insuline gevoeligheid

(Hess, 2010). Regelmatige controle op urineweg infecties is bij honden met DM sterk aangewezen.

Door de aanwezigheid van glucosurie zijn honden met DM immers gevoeliger voor het ontwikkelen

van urineweg infecties. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat urineweg infecties zowel oorzaak als

gevolg kunnen zijn van een onvoldoende controle van de bloedglucose waarden. (Davison, 2012b).

Bij teven kunnen de geslachtshormonen een erg belangrijke invloed hebben op de regulatie van DM.

Vooral tijdens de langdurende progesteronfase van de geslachtscyclus is er een duidelijk

verminderde insuline gevoeligheid met doorgaans een slecht gereguleerde bloedglucose en risico op

diabetes ketoacidose. Het verdient dan ook zeer sterke aanbeveling om nog intacte teven zo snel

mogelijk na initiële stabilisatie van de DM te steriliseren. Typisch bij de teef is dat het anti-insuline

effect van progesteron nog wordt versterkt door de vorming van groeihormoon in de melkklieren

tijdens de progesteronfase (Davison, 2012b). Groeihormoon heeft een diabetogene werking en

versterkt dus het anti-insuline effect van progesteron verder (Davison, 2012b).

Echter niet enkel geslachtshormonen kunnen leiden tot slecht gereguleerde DM patiënten, ook

hyperadrenocorticisme en andere endocrinologische afwijkingen kunnen een duidelijke invloed

hebben op de regulatie van de diabetes patiënt (Davison, 2012b).

2. Aanpak van insuline resistentie

Om de oorzaak van insuline resistentie bij een onstabiele diabetes patiënt op te sporen, is het

essentieel om na te gaan of de patiënt ooit goed gereguleerd is geweest en nu niet langer gereguleerd

is, of dat de patiënt nooit goed gereguleerd was (Davison, 2012b).

Voor het opsporen van de oorzaak van insuline resistentie is het belangrijk te starten met het afnemen

van een grondige anamnese, gevolgd door een lichamelijk onderzoek, aangevuld met eventuele

bijkomende onderzoeken.

Op basis van de gevonden problemen kan men een probleemlijst opstellen met daaruit voortvloeiend

een differentiaal diagnose voor de relevante problemen. Van daaruit zal men verder onderzoek

uitvoeren om de onderliggende oorzaak voor de insuline resistentie op te sporen. Indien mogelijk, kan

daarna de onderliggende oorzaak worden behandeld (Davison, 2012b).

Anamnese

Het afnemen van een grondige anamnese verdient de nodige aandacht, hierbij is het belangrijk niet

enkel te focussen op de al gediagnosticeerde diabetes en de instabiliteit, maar om ook uitgebreid te

vragen naar de algemene gezondheid van het dier. En of er nog andere symptomen werden

opgemerkt buiten die van DM.

Het is aangeraden om de anamnese af te nemen als zowel eigenaar als dierenarts ruim voldoende tijd

tot hun beschikking hebben zodat de anamnese rustig en volledig kan worden afgenomen (Davison,
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2012b). Daarnaast benadrukt Radford (2010) het belang om zowel open als gesloten vragen te

gebruiken bij het afnemen van een anamnese. Hierbij benadrukt Radford (2010) dat het van

essentieel belang is om na het stellen van een open vraag, voldoende ruimte te laten aan de eigenaar

om een volledig antwoord te geven.

Bovendien is het niet enkel van belang de huidige situatie na te gaan, maar ook terug te kijken naar

eerdere aanpassingen in management en waarom zij werden doorgevoerd even als het eventuele

effect van deze maatregelen. Ook dit zou kunnen bijdragen aan het opsporen van mogelijke oorzaken

van de instabiliteit (Davison, 2012b).

Het voornaamste doel van de therapie bij DM is een vermindering van de klinsiche symptomen die bij

de patiënt gezien worden (Fleeman en Rand, 2001; Willems et al., 2012). Een belangrijk onderdeel

van de anamnese is dus na te gaan in hoeverre men hierin geslaagd is.

In het geval van slecht gereguleerde DM ziet men echter persistentie van de klinische symptomen.

Hierbij kan gedacht worden aan persisterende polyurie en polydipsie, gewichtsverlies ondanks goede

eetlust en lethargie (Fleeman en Rand, 2001; Nelson en Couto, 2009)

Een ander belangrijk punt van de therapie is het voorkomen van hypoglycemie (Fleeman en Rand,

2001). Hypoglycemie uit zich vaak als zwakte, onrustigheid, beven en hongergevoel, maar ook ataxie,

blindheid en een comateuze toestand kunnen optreden in meer ernstige gevallen (Fleeman en Rand,

2001). Deze symptomen komen goed overeen met de symptomen van hypoglycemie ervaren door

mensen met diabetes mellitus type I (Amin et al., 2014).

Lichamelijk onderzoek

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek is noodzakelijk aangezien een onvoldoende controle van de

diabetes mellitus het gevolg kan zijn van talrijke onderliggende oorzaken. Daarnaast zijn ook een

neurologisch en oftalmologisch onderzoek belangrijk, even als het bepalen van de bloeddruk

(Davison, 2012b).

Een oftalmologisch onderzoek is van belang aangezien DM patiënten een grotere kans hebben op het

ontwikkelen van cataract, keratoconjuctivitis sicca, bacteriële conjuctivits en uveïtis. Vooral cataract

lijkt sneller op te treden bij honden met slecht gecontroleerde DM (Davison, 2012b).

Een neurologisch onderzoek is van belang aangezien honden met DM een neuropathie kunnen

ontwikkelen. Een dergelijke neuropathie wordt ook gezien bij de kat, waarbij dit zich typisch uit onder

de vorm van een plantegrade gang en zwakte in de achterhand. Het neurologisch onderzoek heeft zijn

functie in het tijdig onderkennen van deze problemen wanneer zij zouden optreden (Nelson en Couto,

2009).

Bij het lichamelijk onderzoek dient men vooral alert te zijn op de symptomen die gepaard gaan met de

meest voorkomende oorzaken van insuline resistentie. Dit zijn hyperadrenocorticisme

(polyurie/polydipsie, polyfagie, vermageren), urineweg infecties (polyurie/polydipsie en strangurie),
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acute pancreatitis (braken, abdominale distensie), neoplasie en hypothyroïdie (Hess et al., 2000;

Hess, 2010).

Aanvullend onderzoek

Indien de oorzaak van de instabiliteit nog niet is gevonden, is aanvullend onderzoek nodig.

Een belangrijke stap om de oorzaak van de instabiliteit te achterhalen is het uitvoeren van een

glucose curve. Het strak opvolgen van de glucose waarden over het verloop van de dag kan helpen

de oorzaak van de instabiliteit te achterhalen (Graham, 2004; Willems, 2012). Bij insuline resistentie

ziet men een onvoldoende daling van de bloedglucose waarde na toediening van een hoge dosis

(>1,0 - 1,5 IU/kg) insuline (Hess, 2010).

Bij een vermoeden van insuline resistentie is verder onderzoek noodzakelijk. In het algemeen kan

gesteld worden dat de onderzoeken die uitgevoerd worden afhankelijk zijn van de klinische

symptomen die werden opgemerkt. Indien de aanwezige symptomen niet leiden tot een duidelijk

vermoeden van een onderliggende oorzaak kan het aangewezen de patiënt te onderzoeken op de

meest voorkomende onderliggende oorzaken van insuline resistentie (Hess, 2010)

Verder onderzoek kan bestaan uit een volledig bloedonderzoek, inclusief hematologie en biochemie.

Het is belangrijk onder meer goed na te gaan of er geen lever- of nierfalen aanwezig is. Hematologie

kan bovendien helpen met het opsporen van een inflammatoire reactie. Aangezien

hyperadrenocorticisme een frequente oorzaak is voor insuline resistentie bij de hond, kunnen

screeningstesten voor hyperadrenocorticisme aangewezen zijn. Hierbij is het echter van belang dat

de DM al wordt behandeld omdat anders vals positieve resultaten mogelijk zijn (Graham, 2004; Hess,

2010).

Daarnaast is het zeer sterk aangeraden om regelmatig urineonderzoek uit te voeren. Hierbij gaat het

enerzijds om het opsporen van tekenen van instabiliteit (zoals ketonurie), maar anderzijds ook om het

opsporen van urineweg infecties. (Petrie, 2004a). Daarnaast is het ook nodig om op gezette tijden te

testen op urineweg infecties. Enerzijds zijn DM patiënten meer gevoelig aan urineweg infecties door

de aanwezigheid van glucosurie, zeker bij slecht gereguleerde DM patiënten. Anderzijds kan een

urineweg infectie (net als andere infecties) ook leiden tot een verminderde controle van de

bloedglucose. Bovendien blijven de de symptomen die klassiek zijn bij een urineweg infectie vaak

onopgemerkt omdat zij overlappen met deze van (slecht gereguleerde) DM (Hess, 2010; Davison,

2012b).

Wat betreft het opsporen van acute pancreatitis en eventuele neoplasieën kan het aangeraden zijn

een abdominale echografie uit te voeren, aangevuld met radiografieën van de thorax of bepaling van

TLI waarden in het bloed (Gerhardt, 2001; Ruaux, 2003; Nelson en Couto, 2009).
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3. Aanpassingen in het management bij slecht gereguleerde diabetes mellitus

Insuline toediening eenmaal daags of tweemaal daags

Hess en Ward (2000) vonden dat er slechts in 6% van de door hen bestudeerde gevallen van caniene

DM voldoende controle van de bloedglucose waarden bekomen kon worden met éénmaal daagse

insuline injectie. Dit ondanks het feit dat ruim 50% van de door hen onderzochte honden werd

behandeld met éénmaal daagse insuline therapie.

In de meeste gevallen is éénmaal daagse insuline toediening dus onvoldoende om tot goede controle

van de glycemische waarden te komen (Hess en Ward, 2000).

Daarnaast vonden Davison et al. (2005) dat honden die tweemaal daags insuline toegediend kregen

lagere fructosamine waarden vertoonden, wat suggestief is voor betere controle van de glycemische

waarden.

Honden die slechts éénmaal daags insuline krijgen toegediend ontvangen vaak een dosis insuline die

duidelijk hoger is dan deze nodig om tot goede controle van de glycemische waarden te komen,

zonder dat dit tekenen van hypoglycemie geeft. Voor honden die goede klinische controle van de

diabetes hebben houdt dit een mogelijk risico in. Bij dergelijke dieren die éénmaal daags behandeld

worden met insuline ziet men soms na een lange periode van goede controle plots uitgesproken

hypoglycemie optreden. Vermoedelijk doordat de compensatoire mechanismen die helpen

hypoglycemie te voorkomen plots minder goed functioneren (Fleeman en Rand, 2001).

Zowel Hess en Ward (2000) als Fleeman en Rand (2001) adviseren om tweemaal daags insuline toe

te dienen om zo het risico op een hypoglycemische crisis te verkleinen.

Een mogelijke reden om te kiezen voor éénmaal daagse toediening van insuline is als het voor de

eigenaar praktisch niet haalbaar is om twee maal per dag insuline toe te dienen. Fleeman en Rand

(2001) stellen echter dat aangezien er ook bij éénmaal daagse insuline toediening twee maaltijden

gegeven dienen te worden het weinig bijkomende moeite zou kosten om de tweede maaltijd niet 8 uur

na insuline injectie te geven, maar 12 uur daarna waarbij men dan de tweede insuline dosis gelijktijdig

kan toedienen.

Aanpassen insuline dosis

Een slechte regulatie van de glycemische waarden kan het gevolg zijn van een onjuiste insuline dosis.

Het aanpassen van de insuline dosis gebeurt het best op basis van een bloedglucose curve, waarbij

vooral de nadir en de pre-insuline glycemie van belang zijn (Fleeman en Rand, 2001; Fleeman en

Rand, 2003).

Indien de nadir lager is dan 5 mmol/l of de pre-insuline glycemie lager is dan 10 mmol/l dient de

insulinedosis verlaagd te worden. Ligt de nadir tussen 5 mmol/l en 8 mmol/l en is het pre-insuline

glycemie meer dan 10mmol/l dient de insulinedosis niet aangepast te worden. Bij een nadir groter dan

8 mmol/l en een pre-insuline glycemie boven de 10 mmol/l dient de insulinedosis verhoogd te worden

(Fleeman en Rand, 2001).
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Het is in dit opzicht belangrijk op te merken dat Hess en Ward (2000) vonden dat de meerderheid van

de honden die behandeld werden met een hoge insuline dosis boven 1.5 IU/kg slechts éénmaal daags

werden behandeld. Zij vonden echter ook bij een groot deel van deze dieren hypoglycemie op de

glucosedagcurve. Bij de meerderheid van deze dieren volstond een lagere dosis tweemaal daags om

klinische controle van de diabetes te bekomen.

Een andere belangrijke bemerking in licht van de insuline dosis is de constatering van Fleeman en

Rand (2003) dat er een grote variatie mogelijk is tussen verschillende glucosedagcurves van

eenzelfde hond, bij een onveranderd dagritme met onveranderde insuline dosis, voeding en

onveranderd tijdstip van toediening van voeding en insuline. Op basis van glucose curves zou slechts

in 57% van de gevallen hetzelfde advies voor de therapie worden doorgevoerd en in 37% van de

gevallen zou zelfs een tegenovergesteld advies worden opgesteld. Deze verschillen in de adviezen

waren het grootste bij de dieren die de beste glycemische controle vertoonden.

Er is dus steeds voorzichtigheid geboden bij het aanpassen van de insulinedosis. Aangeraden wordt

om te streven naar de laagst mogelijke dosis die de klinische symptomen wegneemt, zonder te

streven naar normoglycemie (Fleeman en Rand, 2003).

Glucose monitoring

Glucose monitoring speelt in zoverre een belangrijke rol in het management van slecht gereguleerde

DM dat het helpt een beter beeld te krijgen van de oorzaak van de onstabiliteit. Bovendien vonden

Van de Maele et al. (2005) dat eigenaren het idee hadden dat Home Monitoring of Blood Glucose

(HMBG) bijdroeg aan een goede glycemische controle bij hun huisdier. In humane studies werd

bovendien gevonden dat patiënten die hun eigen bloedglucose waarden controleerden een betere

glycemische controle vertoonden (Lemozy-Cardoy et al., 1999; Van de Maele, 2005).

4. Opvolging van de diabetes mellitus patiënt

4.1 Klinische symptomen

Een belangrijk doel van de behandeling bij DM patiënten is een verbetering van de klinische

symptomen (polyurie/polydypsie, polyfagie en vermageren). In dit opzicht is het zeer nuttig indien de

eigenaar grondig een diabetes dagboek bijhoudt met de symptomen die gezien werden, maar ook de

hoeveelheid voeder, dosis insuline en hoeveelheid lichaamsbeweging.

Een dergelijk goed bijgehouden diabetes dagboek kan een zeer goed hulpmiddel zijn in het opvolgen

van de patiënt, wat dus inhoudt dat hier voor de eigenaar een zeer belangrijke rol is weggelegd

(Petrie, 2004a). Een nadeel is dat het subjectieve waarnemingen door de eigenaar betreffen,

waardoor de betrouwbaarheid van de data sterk afhankelijk is van het observatievermogen van de

eigenaar. De data kunnen meer objectief beoordeeld worden wanneer ze gecombineerd worden met

andere hulpmiddelen (Willems et al., 2012).
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Daarnaast is het ook aangeraden eenmaal per week de hond te wegen en wekelijks gedurende 24 uur

de waterconsumptie in het oog te houden (Fleeman en Rand, 2001; Petrie, 2004a).

4.2 Urineonderzoek

Glucosurie in de opvolging van de diabetes patiënt kent zijn beperkingen en het is dan ook niet

verstandig de aan- of afwezigheid van glucose in de urine te gebruiken als maatstaf om de insuline

dosis aan te passen (Willems et al, 2012).

Het is echter aangeraden om op regelmatige tijdstippen een urine onderzoek inclusief bacteriële

urinecultuur uit te voeren om urinaire infecties uit te sluiten. Dit in verband met de hogere gevoeligheid

van diabetes patiënten voor urineweg infecties even als de mogelijke invloed van urineweg infecties

op de regulatie van de bloedglucose (Davison, 2012a).

Men kan ook ketonurie opsporen door op gezette tijden ketonen in de urine te bepalen met behulp van

bijvoorbeeld een dipstick. Dit is enkel nuttig bij patiënten met een risico op ketoacidose (Davison,

2012a).

Voor de opvolging van de bloedglucose is urine niet geschikt, de aan- of afwezigheid van glucose in

de urine geeft enkel aan of sinds de vorige blaaslediging de renale drempel (10-12mmol/L) werd

overschreden, maar geeft verder geen informatie over de mate van hypo- of hyperglycemie of de

bloedglucose op het moment van urine collectie (Petrie 2004a; Davison, 2012a; Willems et. al., 2012).

Een trend in de glucosurie kan echter wel zijn nut hebben, met name bij patiënten waar een mogelijke

regressie van de DM kan optreden. Regressie is bijvoorbeeld mogelijk na sterilisatie van teven met

hormoon gemedieerde DM of bij de kat (Willems et al., 2012).

4.3 Eénmalige glucose meting

Voor het monitoren van de bloedglucose waarden kan men eventueel gebruikmaken van een

éénmalige bloedglucose bepaling op het moment van de verwachte nadir (Davison, 2012a). De nadir

kan bij gebruik van Caninsulin® verwacht worden zo’n 8 uur na toediening (Fleeman et al., 2009).

Het doel van de eenmalige glucose meting is het nagaan of de bloedglucose waarde niet gevaarlijk

laag uitvalt rond het moment van de nadir, men wil op dat moment geen bloedglucose waarde onder

4mmol/L (Davison, 2012a).

Een belangrijk nadeel van het gebruik van éénmalige glucose meting om de mate van diabetes

controle te evalueren is dat de insuline bij elk individu anders werkzaam is en dat het precieze

moment waarop de nadir optreed niet te voorspellen is (Fleeman en Rand, 2003). Er zit hierop niet

enkel een variatie tussen patiënten, maar ook bij één patiënt kan het moment van de nadir van dag tot

dag variëren (Fleeman en Rand, 2003). Hierdoor kunnen de bekomen resultaten een vertekend beeld

geven van de nadir en dus of er al dan geen risico optreed voor hypoglycemische symptomen

(Fleeman en Rand, 2004; Davison, 2012a). Om die reden is het onverstandig om enkel gebaseerd op

een éénmalige glucose meting wijzigingen van de insuline dosis door te voeren. Een uitzondering is

het vaststellen van hypoglycemie, in dat geval dient de insuline dosis verlaagd te worden (Willems et

al., 2012).
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4.4 Bloedglucose curve

In het geval van een bloedglucose curve wordt er gedurende 12 of 24 elke 1 à 2 uur een bepaling

gedaan van de bloedglucose. Of de curve wordt uitgevoerd over 12 of 24 uur is afhankelijk van het

gebruikte insuline preparaat en of er een of tweemaal daags insuline wordt toegediend (Davison,

2012a). Voor het bepalen van de bloedglucose maakt het niet uit of het bloed bekomen wordt via

klassieke venepunctie of door een oorprik waarbij capillair bloed bekomen wordt (Casella et al., 2003;

Willems et al., 2012).

Het is belangrijk om te onthouden dat ook in goed gereguleerde patiënten de bloedglucose curve kan

variëren van dag tot dag, wat inhoudt dat enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de

resultaten. Bovendien is er variatie mogelijk naar gelang de bloedglucose curve thuis of in

hospitalisatie omstandigheden werd opgesteld. Dit kan onder andere het gevolg zijn van een

verminderde eetlust of verminderde activiteit bij hospitalisatie. Bovendien kan de stress veroorzaakt

door hospitalisatie leiden tot hyperglycemie. (Petrie, 2004a; Van de Maele et al., 2005; Davison,

2012a).

Casella et al. (2003) vonden in een studie naar Home Monitoring of Blood Glucose (HMBG) waarbij zij

eigenaren viermaal een bloedglucose curve lieten opstellen dat vooral de eerste twee curves die

werden opgesteld door de eigenaars verschilden van deze die in de kliniek werden opgesteld. De

nadir kwam voor de curves opgesteld door de eigenaar thuis en in de kliniek echter wel goed overeen.

Op basis van de verschillende curves (thuis vs. gehospitaliseerd) was de clinicus in sommige gevallen

waarschijnlijk tot een (iets) ander besluit gekomen voor het verder zetten van de therapie. Voor de

derde en vierde curve die door de eigenaars werden opgesteld werden minder afwijkingen gezien met

de curves gemaakt na hospitalisatie van de honden (de maximale en gemiddelde glucose waarden

waren lager bij gehospitaliseerde dieren) en de afwijkingen die werden gevonden, waren niet

significant.

Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat de eigenaars naarmate ze vaker een poging hadden gedaan tot

het opstellen van een glucose dag curve er minder problemen mee ondervonden. Na de laatste

glucose curve die werd opgesteld gaven de eigenaars duidelijk aan minder problemen te ondervinden

dan in het begin van de studie. (Casella et al., 2003). Ook in een andere studie (Van de Maele et al.,

2005) werd gevonden dat de meeste eigenaren goed in staat zijn tot HMBG. Uit deze retrospectieve

studie bleek dat de meerderheid van de eigenaren positief stonden tegenover HMBG, hoewel een

kleine minderheid toch de voorkeur gaf aan een bloedglucose curve gemaakt door de dierenarts (Van

de Maele et al., 2005).

Al met al is thuis monitoring van de bloedglucose dus goed uit te voeren, ook door eigenaars zonder

eerdere ervaring. Eventuele problemen kunnen met goede communicatie en begeleiding worden

verholpen, desondanks is HMBG niet voor iedere eigenaar weggelegd, mede omdat het opstellen van

een bloedglucose curve veel tijd kost (Casella et al., 2003; Van de Maele, 2005).

Op basis van de bekomen bloedglucose waarden over de dag kan men de behandeling evolueren en

eventuele aanpassingen afwegen. Daarnaast is het belangrijk om tijdens de evaluatie van de

bloedglucose curve een aantal vragen in het achterhoofd te houden
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 Heeft de insuline enig effect? (indien dit het geval is zou de bloedglucose waarde moeten

dalen in de 6 tot 8 uur volgend op de injectie)

 Hoe lang houdt het effect van de insuline aan? (dit is het interval tussen injectie en het

moment dat de bloedglucose waarde stijgt tot > 13,9 à 15mmol/l)

 Is de nadir veilig, of potentieel te laag? (men streeft naar een nadir tussen 5-8 mmol/l, indien

de nadir lager is dan 3 -5 mmol/l bestaat er een risico op klinische hypoglycemie)

 Zijn er andere factoren met een invloed op de gevonden resultaten? Bbij dieren die algemeen

niet goed zijn, niet willen eten of recent uitgesproken hypoglycemie hebben doorgemaakt is de

bloedglucose curve niet representatief. Hetzelfde geld voor stress bij bloedname, een slecht

functionerende glucose meter en hemolytische of lipemische bloedstalen.

(Davison et al. 2012a; Willems et al. 2012).

Bij een goed gecontroleerde diabetes patiënt tracht men de bloedglucose concentratie gedurende de

dag tussen 4 en 12mmol/l te houden (Davison, 2012a).

Een voordeel van bloedglucose curves is dat ze toelaten de oorzaak van de glycemische instabiliteit

op te sporen, wat bij de andere technieken niet het geval is. Op basis van een bloedglucose curve kan

men dus wijzigingen in de insulinetherapie doorvoeren en zo optimaal mogelijk afstellen op de patiënt

(Davison, 2012a; Willems et al., 2012).

Continue glucose monitoring

Tegenwoordig bestaat er ook de mogelijkheid om met behulp van een ‘continuous glucose monitoring

system’ (CGMS) een continue bloedglucose bepaling uit te laten voeren in het intercellulaire vocht. De

glucoseconcentratie in het intercellulaire vocht komt goed overeen met de concentratie in het bloed en

bij dergelijke systemen zijn er beduidend minder injecties nodig.

Er wordt een sensor geplaatst, subcutaan en elke 12 uur dient er een bloedstaal genomen te worden

om het apparaat te kalibreren en om na te gaan of de sensor nog goed op zijn plaats zit.

Vanwege de kosten van de apparatuur en de sensoren is het gebruik van dit hulpmiddel vooralsnog

zeer beperkt (Davison, 2012a).

4.5 Fructosamine bepaling

Fructosamine is een ketoamine, ontstaan door irreversibele binding van glucose aan serum eiwitten.

Bij verhoogde glycemie is er meer kans dat deze non-enzymatische, insuline-onafhankelijke binding

optreedt, waardoor er een hoger gehalte fructosamine in het bloed kan worden teruggevonden

(Wiedmeyer en DeClue, 2011; Willems et al., 2012; Parrinello en Selvin, 2014). Fructosamine geeft

een indicatie van de gemiddelde bloedglucose waarde van de laatste 1 tot 3 weken (Willems et. al.,

2012; Malmström et al., 2014).

Humaan wordt in de opvolging van diabetes veel gebruik gemaakt van de HbA1c waarde, hierbij wordt

de hoeveelheid geglycosyleerd hemoglobine (GlyHb) gemeten(VUmc, 2014; Malmström et al., 2014).

De HbA1c waarde weerspiegelt de gemiddelde bloedglucosespiegel van de laatste 6 tot 8 weken, de

levensduur van de rode bloedcellen (Malmström et al., 2014). In de diergeneeskunde wordt de HbA1c
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waarden minder courant bepaald. De vele verschillende assays die kunnen worden aangewend voor

deze bepaling zijn dikwijls niet geijkt voor de diergeneeskunde en er is een sterke variatie in de

normaalwaarden van verschillende laboratoria (Willems et al., 2012)

Fructosamine kan worden gebruikt zowel in de diagnostiek van diabetes als bij het opvolgen van de

behandelde dieren. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat bij dieren die pas sinds korte tijd DM

hebben ontwikkeld de fructosamine waarden nog binnen de referentiewaarden vallen. Dit omdat het

interval tussen het ontstaan van DM en het meten van de fructosamine waarde te kort is om tot een

duidelijke stijging te komen (Willems et al., 2012).

Daarnaast kunnen er discrepanties voorkomen tussen de gevonden fructosamine waarden en de

waargenomen klinische symptomen, in die gevallen dient men zich te richten op de klinische

symptomen die al dan niet worden waargenomen en niet op het gemeten fructosamine gehalte

(Willems et al.,2012).

Gezien het feit dat normoglycemie niet tot de doelstellingen van de therapie behoort zullen diabetische

honden doorgaans een hoger fructosamine gehalte hebben dan gezonde honden (Willems et. al.,

2012). De gevonden waarden kunnen echter wel een indicatie geven van de mate van glycemische

controle.

4.6 Opvolging op lange termijn

Ook op het moment dat de DM goed onder controle is zal het aangewezen zijn regelmatige controles

in te plannen. Ook na het bekomen van goede regulatie van de diabetes kan het mogelijk zijn dat er

dosis aanpassingen nodig zijn omwille van allerhande factoren die een invloed kunnen hebben op de

glycemie. In dit licht zijn onder meer infecties en andere oorzaken van verminderde insuline

gevoeligheid van belang (Davison, 2012a).

Het is ook bij goed gereguleerde diabetes patiënten aangeraden om regelmatig een controle afspraak

in te plannen. Bij honden die op controle komen is het risico op diabetes gerelateerde noodsituaties

kleiner. De kans dat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en aangepakt is

immers groter (Davison, 2012a).

De meest gebruikte merker voor glycemische controle in de lange-termijn opvolging van diabetes

patiënten in de diergeneeskunde is fructosamine. Fructosamine geeft zoals eerder aangegeven een

afspiegeling van de gemiddelde bloedglucose waarde over de laatste 2 tot 3 weken (Wiedmeyer en

DeClue, 2011). Indien er echter onvoldoende controle is kan aan de hand van de fructosamine

bepaling niet worden uitgemaakt waar het probleem zich bevindt (Willems et al., 2012).

Daarnaast blijft het belangrijk om ook regelmatig bloedglucose curves op te stellen om het risico op

hypoglycemie tijdig te onderkennen en te kunnen aanpakken.
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5. Belang van communicatie in het management van diabetes mellitus

De therapie en het management van een huisdier met diabetes vergt veel van een eigenaar en mag

men zeker niet onderschatten (Davison, 2012a).

De eerste dagen na het stellen van de diagnose is communicatie van essentieel belang om de

therapie en het management goed uit te kunnen leggen aan de eigenaar (Davison, 2012a). In dit

stadium zal het noodzakelijk zijn een grote hoeveelheid informatie aan de eigenaar mee te delen.

Hierbij is het belangrijk dat de informatie niet alleen wordt gegeven, maar dat de eigenaar ook in staat

is de betekenis ervan te begrijpen en te onthouden (Radford, 2010). Daarnaast kunnen ook

afbeeldingen of informatiebrochures zeer nuttig zijn om de informatie beter over te brengen naar de

eigenaar (Radford, 2010).

Bovendien is bij de mens gekend dat educatieve programma’s gericht op diabetes patiënten bijdragen

aan een betere controle van de glycemie, betere metabole controle en een lagere HbA1C waarde

(gemiddeld lagere bloedglucose waarden over de voorgaande 120 dagen)  (Lemozy-Cadroy et al.,

1999). In de diergeneeskunde kan men de controle afspraken aangrijpen om eventuele problemen die

aanwezig zijn op te sporen en extra informatie te verschaffen over het management van de

aandoening.

Communicatie met de eigenaar is ook van cruciaal belang om problemen in het management op te

sporen. Talrijke mogelijke oorzaken van slechte regulatie van de diabetes zijn enkel te achterhalen

door te spreken met de eigenaar. Zeker bij dieren die onvoldoende gereguleerd zijn kan het

aangewezen zijn voldoende tijd te reserveren voor dit aspect van de consultatie, zodat zowel

dierenarts als eigenaar geen tijdsdruk voelt (Davison, 2012b). Om een zo volledig mogelijk beeld van

de huidige situatie en eventuele probleempunten te krijgen is een combinatie van open en gesloten

vragen aangewezen (Davison, 2012b).

Radford (2010) benadrukt het belang om na het stellen van een openvraag de ruimte te laten om te

antwoorden en te wachten tot de eigenaar is uitgesproken. Op die manier kan zeer veel informatie

bekomen worden die anders mogelijk gemist kan worden.

Al met al is communicatie zeer belangrijk in het management van de diabetes patiënt. Zowel

communicatie van de dierenarts naar de eigenaar als communicatie van de eigenaar naar de

dierenarts zijn van cruciaal belang om tot een goede regulatie te kunnen komen

CASUISTIEK

1. Anamnese en Lichamelijk onderzoek

1.1 Anamnese

Op 30 juni 2014 werd de patiënt aangeboden, een mannelijk intacte rottweiler, 50kg, van 8 jaar oud

met vermeende insuline resistentie.
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Er werd bij deze patiënt 3 maanden eerder DM gediagnosticeerd, waarna de eigen dierenarts insuline

therapie opstartte met Caninsulin® en diabetesvoeding (Royal Canin Diabetic) voorgeschreven.

Initieel werd gestart met een dosis van 50 IU Caninsulin® éénmaal daags, bij deze dosering werd

onvoldoende klinische verbetering gezien en er werd besloten de dosis Caninsulin® te verhogen tot

60 IU. Ook bij deze dosis werd er onvoldoende respons gezien en er werd besloten de dosis verder te

verhogen tot 104 IU éénmaal daags. Ook op deze hoge dosis van 2.3 IU/kg werd onvoldoende

controle van de klinische symptomen gezien en bij éénmalige glucose bepaling in het bloed was de

bloedglucose steeds tussen 16.7 mmol/l - 22.2 mmol/l. Bij goede glycemische controle van DM streeft

men naar bloedglucose waarden tussen 4mmol/l en 12mmol/l (Davison, 2012a).

Op dat moment werd besloten over te stappen tweemaal daagse insuline toediening aan een dosis

van 50IU Caninsulin® na de maaltijden. Sindsdien werd klinische verbetering waargenomen door de

eigenaar. De polyurie en polydipsie waren minder uitgesproken en de hond vermagerde niet verder,

de bloedglucose waarden die werden gemeten (via éénmalige bloedglucose name) waren echter nog

altijd hoger dan 16.7 mmol/l en vielen dus buiten de beoogde streefwaarden tussen 4 mmol/l en 12

mmol/l.

De eigen dierenarts had in de opwerking van de patiënt een bloedonderzoek en tweemaal een

urineonderzoek laten uitvoeren.

Het bloedonderzoek werd 7 weken na het instellen van de therapie uitgevoerd. Op het

bloedonderzoek werd net als op het moment van diagnose een hyperglycemie (20.7mmol/l)

gevonden, even als een gestegen fructosamine waarde (552μmol/l). Daarnaast was er ook een

significante stijging van het alkalisch fosfatase aanwezig (458U/l ref. <111U/l), op het moment van

diagnose was het alkalisch fosfatase ook al gestegen (toen 345U/l).

Bij diabetes patiënten kan een milde tot uitgesproken stijging gezien worden van de leverenzymen,

waaronder het alkalisch fosfatase ten gevolge van het optreden van enige mate van leververvetting

(Davison, 2012a).

Op het urine onderzoek werd beide keren een gestegen eiwit/creatinine ratio terug gevonden. De

eerste keer bedroeg dit 0,97 en de tweede maal was de eiwit/creatinine ratio 1,17 (ref. <0,50).

Eveneens was er op beide urine onderzoeken een inactief sediment aanwezig.

De gestegen eiwit/creatinine ratio duidt op het voorkomen van proteïnurie, wat een mogelijke

complicatie is die kan voorkomen bij DM. Klinische symptomen geassocieerd met nefropathie

veroorzaakt door DM zijn bij de hond echter zeldzaam (Davison, 2012a).

Op het urine onderzoek werd ook een basale cortisol/creatinine ratio bepaald, deze viel binnen de

referentie waarden, wat de ziekte van Cushing als mogelijke complicerende factor van de DM zeer

onwaarschijnlijk maakt.

1.2 Klinische bevindingen

Op lichamelijk onderzoek werden geen klinisch relevante afwijkingen gevonden. Op het moment van

consultatie woog de hond 50kg en had een Body Condition Score (BCS) van 6/9.
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Op een bloedstaal genomen tijdens de eerste consultatie aan de faculteit diergeneeskunde in

Merelbeke werd een fructosamine gehalte van 519 µmol/l gemeten.

Op zowel het staal genomen bij de eigen

dierenarts (552 µmol/l) als op het staal

genomen tijdens de consultatie aan de faculteit

(519 µmol/l) werd een gestegen fructosamine

waarde gevonden. Dit is indicatief voor een

onvoldoende controle van de bloedglucose

waarde, een interpretatie van fructosamine

gehalten bij honden en katten met diabetes

staat weergegeven in tabel 2.

2. Diagnose

Zoals eerder werd aangegeven start men bij het onderzoeken van een onvoldoende gecontroleerde

diabetes patiënt door na te gaan of er geen problemen zijn met de werkzaamheid van het insuline

preparaat, de toediening van de insuline of het management alvorens oorzaken van de insuline

resistentie te gaan opsporen.

Uit de anamnese bleek dat de hond behandeld werd met Caninsulin® (40IU/ml). Uit verdere

vraagstelling kwamen geen problemen naar voor wat betreft bewaring en het hanteren van de

insuline.

Op het vlak van toediening van de insulinedosis bleek er wel een potentieel probleem aanwezig te

zijn. De eigenaars gebruikten 100 IU spuitjes in combinatie met Caninsulin® insuline (40 IU/ml).

Bijgevolg werd er een beduidend lagere dosis insuline toegediend dan werd verondersteld. Op het

moment van consultatie werd in werkelijkheid tweemaal daags 20 IU Caninsulin® in plaats van 50 IU

toegediend, wat overeenkomt met 0.42 IU/kg uitgaande van een ideaal lichaamsgewicht van 48 kg.

Gezien de lage dosis insuline was een gebrek aan controle niet verwonderlijk en kon er (nog) geen

insuline resistentie worden vastgesteld. De dosis insuline die op het moment van consultatie werd

toegediend, lag lager dan de gebruikelijke startdosis van 0.5IU/kg (MSD Animal Health, 2013)

3. Welke aanpassingen waren er al doorgevoerd in het management en wat was hun effect

Verhoging van de insulinedosis

Na het opstarten van de insulinetherapie werd al 2 maal gekozen voor het verhogen van de insuline

dosering. Dit omdat er onvoldoende klinische beterschap werd gezien, er bij éénmalige bloedglucose

bepaling een te hoge bloedglucosewaarde werd terug gevonden en er geen tekenen van

hypoglycemie werden gezien.

Ook na de tweede verhoging van de insulinedosis was er geen glycemische controle bekomen en

werd er via éénmalige bloedglucose meting nog altijd hyperglycemie terug gevonden.

Tabel 2. Interpretatie van fructosamine
waarden bij honden en katten met diabetes.
(Willems et al., 2012)
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Tweemaal daagse toediening van insuline

Op het moment dat er ook met een hoge insuline dosis (2.3IU/kg) éénmaal daags onvoldoende

beterschap werd gezien, is ervoor gekozen om over te schakelen van éénmaal daagse toediening

naar tweemaal daagse toediening van insuline. Hierbij is gekozen voor een dosis van 50IU tweemaal

daags.

Sindsdien zijn de klinische symptomen verbeterd, maar nog altijd niet verdwenen. Bij éénmalige

bloedglucose meting werd er echter nog altijd hyperglycemie vastgesteld.

4. Ingestelde therapie

Zoals gesteld werd in de consultatie gevonden dat de toegediende insuline dosis beduidend lager was

dan werd aangenomen door het gebruik van 100IU spuitjes in combinatie met Caninsulin® 40IU/ml.

Bij de insuline dosis die op het moment van consultatie werd toegediend (0,42IU/kg) kan nog niet

gesproken worden van een vermoeden van insuline resistentie. De toegediende dosis ligt zelfs onder

de aanbevolen startdosis van 0.5 IU/kg die wordt gegeven in de bijsluiter (MSD Animal Health, 2013).

Er werd bijgevolg besloten te starten met een dosis van 0,5IU/kg Caninsulin® op basis van het ideaal

lichaamsgewicht. Op het moment van consultatie woog de hond 50kg met een BCS van 6/9, zijn

ideaal lichaamsgewicht werd echter geschat op 48kg. Er werd berekend dat de hond tweemaal daags

24 IU Caninsulin® toegediend zou moeten krijgen.

Gezien het feit dat de eigenaar nog een groot aantal 100IU spuitjes in voorraad had werd gevraagd of

het niet mogelijk was om deze op te maken. Om die reden werd de dosis van 24IU Caninsulin®

omgerekend naar de dosis in 100IU spuitjes volgens de formule X= (# IU Caninsulin® * 100)/40.

Deze berekening leidde tot de conclusie dat de dosis van 24IU Caninsulin® wanneer opgetrokken in

een 100IU spuitje tot aan de markering 60IU zou komen.

Hierbij werd de eigenaars zeer nadrukkelijk mede gedeeld dat het belangrijk was dat de eigenaar

deze dosis zo enkel mocht toedienen met de 100IU spuitjes en dat het switchen naar 40IU spuitjes

zonder overleg met de dierenarts zeer risicovol zou zijn vanwege de kans op overdosering van

insuline met potentieel catastrofale gevolgen.

Verder werd in de opvolging gekozen voor HMBG, dit omwille van het bange karakter van de hond en

de grote afstand tussen woonplaats en de kliniek.

5. Opvolging

Om te helpen de patiënt te stabiliseren en verder op te volgen werd gekozen voor HMBG. Dit onder

andere omdat het vanwege het erg bange karakter van de hond niet wenselijk was hem te

hospitaliseren om een glucose dagcurve op te stellen in de kliniek.

De procedure werd aan de eigenaars uitgelegd en voorgedaan, waarna zij dit ook zelf konden



19
© 2015 Jasmijn van der Poel

oefenen. Zoals eerder al werd aangehaald geeft het uitvoeren van een dergelijke dagcurve door de

eigenaars weinig problemen indien zij goed begeleid worden (Casella et al., 2003).

5.1 Analyse van de bloedglucose curves

Eerste bloedglucose curve opgesteld door de eigenaars

Datum: 06/07/2014

Tijd Waarde Insuline toediening

09.00u 60 IU in 100IU spuitje

(24IU Caninsulin®)

Eten gegeven en insuline toegediend

11.30u 15 mmol/l Eerste keer dat de bloedname is

gelukt

13.30u 11.1 mmol/l

15.30u 11.05 mmol/l

Dit was de eerste keer dat de eigenaars geprobeerd hadden zelf een glucose dagcurve op te stellen.

Het lukte de eigenaars in het begin niet om elke 2 uur de bloedglucose waarden te meten, maar een

deel van de metingen wilde al lukken. Een bijkomend probleem was dat op een gegeven moment de

meegeleverde strips van de glucosemeter op waren, waardoor de metingen niet verder gezet konden

worden.

Het niet volledig lukken van de glucose dagcurve de eerste keer is niet direct een probleem. Casella et

al. (2003) vonden dat de meeste eigenaars het opstellen van de glucose dagcurve de eerste keer

duidelijk moeilijker vonden en meer problemen tegen kwamen dan de 4de keer dat zij deze procedure
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uitvoerden. Ook Van de Maele et al. (2005) vonden een verminderd aantal problemen bij herhaald

uitvoeren van HMBG. Verdere opvolging door HMBG was dus nog altijd een mogelijkheid zolang de

eigenaar gemotiveerd bleef.

Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat de nadir tussen de gemeten waarden ligt, op basis van

de gemeten waarden werd besloten de insuline dosis iets te verhogen van 24IU (0.5IU/kg)

Caninsulin® tweemaal daags naar 25.6IU (0.53IU/kg) . Gezien het feit dat de eigenaar de grote

reserve 100IU spuitjes wilde opmaken zou dit neerkomen op tweemaal daags “64IU” in een 100IU

spuitje.

Het advies was om 2 weken na de wijziging in dosering opnieuw een bloedglucose curve uit te voeren

om het effect van deze aanpassing te evalueren.

Tweede bloedglucose curve opgesteld door de eigenaars

Datum: 20/07/2014

Tijd Waarde Insuline toediening

9.15u 64 IU in 100IU spuitje

(25.6IU Caninsulin®)

Eten gegeven en insuline toegediend

12.30 2.0 mmol/l Gemeten na de dagelijkse wandeling

12.35 1.6 mmol/l 1 tablet druivensuiker, ongeveer 300

gram voeding, 1 dentastix en een

beetje honing gegeven

14.30 5.4 mmol/l

16.30 15.2 mmol/l

18.00u 60 IU in 100IU spuitje

(24IU Caninsulin®)

Eten gegeven en insuline toegediend

18.30u 15.8 mmol/l

20.30u 9.5 mmol/l

22.30u 6.0 mmol/l
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Deze tweede keer hadden de eigenaars al duidelijk meer succes met het uitvoeren van de

glucosedagcurve. Op deze dag werd kort na de wandeling hypoglycemie opgemerkt, op dit moment

werd door de eigenaar ingegrepen en kreeg de hond druivensuikers, brokken, dentastix en honing

met als doel de bloedglucose te doen stijgen.

Uit de communicatie met de eigenaar bleek dat dit de eerste keer was dat hypoglycemie of de

symptomen hiervan werden gezien. Over het algemeen waren de klinische symptomen van de

diabetes waren verbeterd ten opzichte van de vorige curve. Er werd geen polyurie en polydipsie meer

gezien en het gewicht was nog altijd stabiel.

Het optreden van hypoglycemie duidt erop dat de insuline dosis te hoog was en deze werd verlaagd

van 25.6IU (0.53IU/kg) Caninsulin® tweemaal daags naar 24.8IU (0.52IU/kg) tweemaal daags. In de

100IU spuitjes die de eigenaar nog altijd gebruikte zou dit neerkomen op “62IU” tweemaal daags.

Wederom werd aangeraden de glucose dagcurve na 2 weken opnieuw te herhalen om het effect van

de aanpassing te evalueren.

De eigenaar had 23/07/2014 (3 dagen na de bloedglucose curve) nogmaals kort na de middag de

bloedglucose waarde bepaald, rond hetzelfde uur dat tijdens de bloedglucose curve de hypoglycemie

werd gezien. Op dat moment bedroeg de bloedglucose 2.1mmol/l. Die morgen was er uit voorzorg iets

minder Caninsulin® toegediend, de eigenaar had “60IU in 100IU spuitjes” gegeven, wat effectief

neerkomt op 24IU Caninsulin® (0.5IU/kg).

In overleg met de behandelende dierenarts is op dat moment besloten de dosis Caninsulin® terug te

verlagen naar 24IU Caninsulin® tweemaal daags (60IU in de 100IU spuitjes).

5.2 Opvolging op lange termijn

Enkele maanden na het consult werd telefonisch contact opgenomen met de eigenaars om na te gaan

hoe de hond klinisch was. De hond werd op dat moment behandeld met tweemaal daags 25 IU (0,5
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IU/kg) Caninsulin® waarmee de hond voor de eigenaars goed was. Er werden geen symptomen van

diabetes meer opgemerkt. De eigenaars stelden ook nog regelmatig een glucose dagcurve op, waarbij

de resultaten overeen kwamen met een goede controle van de glycemie.

Buiten de episode van hypoglycemie die gezien werd bij het opstellen van de bovenstaande glucose

dagcurve werden er geen symptomen van hypoglycemie meer gezien.

De eigenaars waren inmiddels ook overgestapt op 40IU spuitjes, in plaats van de 100IU spuitjes die

initieel werden gebruikt, deze overstap is zonder problemen verlopen.

DISCUSSIE

De patiënt werd in de kliniek aangeboden met DM en vermeende insuline resistentie. Het was sinds

de diagnose van DM enkele maanden voordien nog niet gelukt de DM te stabiliseren. Er waren nog

altijd klinische symptomen aanwezig even als hyperglycemie en een verhoogd fructosamine gehalte.

Op het moment van consultatie zou bij de patiënt tweemaal daags 50IU Caninsulin® toegediend

krijgen, er werden ook 2 maaltijden gegeven van een afgemeten hoeveelheid diabetes voeding.

De persisterende hyperglycemie bij de omschreven dosis van 50IU Caninsulin®, bij een hond

waarvan het ideaal lichaamsgewicht werd geschat op 48kg, (1,0 IU/kg) kan volgens de criteria

gehanteerd bij Hess (2010) een vermoeden van insuline resistentie geven. Volgens de criteria

genoemd door Davison (2012b) zou er nog geen insuline resistentie aanwezig zijn.

Op lichamelijk onderzoek waren er geen relevante afwijkingen terug te vinden. Op bloedonderzoek

werd buiten een hyperglycemie een significante stijging van het alkalisch fosfatase gevonden en een

gestegen fructosamine gehalte. De gemeten fructosamine concentratie in het bloed wordt

geassocieerd met slechte controle van de DM (Van de Maele, 2005; Nelson en Couto, 2009).

Er werd ook tweemaal een urine onderzoek uitgevoerd, waarop beide keren een gestegen

eiwit/creatinine ratio en een inactief sediment werden teruggevonden. Er werd ook een basale

cortisol/creatinine ratio bepaald op de urine.

Er werd gekozen een basale cortisol/creatinine ratio uit te voeren omdat er verschillende indicaties

aanwezig waren dat er mogelijks naast DM ook hyperadrenocorticisme aanwezig zou kunnen zijn. Dit

waren meer bepaald de vermeende insulineresistentie, de persisterende PU/PD en de gestegen

leverenzymes (Davison, 2012b). Deze bevindingen kunnen ook gevonden worden bij slecht

gereguleerde DM patiënten, maar het is belangrijk hyperadrenocorticisme uit te sluiten omdat de

symptomen zo sterk op elkaar gelijken. Indien immers de ziekte van Cushing aanwezig zou blijken te

zijn, maar niet wordt onderkend zal dit de therapie van DM negatief beïnvloeden (Davison, 2012b). Dit

vanwege het diabetogeen effect van de overmaat cortisol die aanwezig zou zijn bij de patiënt.

De gemeten cortisol/creatinine ratio viel echter binnen de normaalwaarden, wat hielp de ziekte van

Cushing uit te sluiten. De cortisol/creatinine ratio is een screeningstest voor de ziekte van cushing met

een hoge negatief voorspellende waarde. Dit houdt in dat wanneer de uitslag van de test negatief is

met zekerheid gesteld kan worden dat de aandoening hoogst waarschijnlijk niet aanwezig is, vals
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positieve uitslagen zijn mogelijk en bij een positief resultaat dient de diagnose bevestigt te worden met

behulp van een andere diagnostische test (Jensen et al., 1997; Peterson, 2007)

Gezien het feit dat veel oorzaken van slecht gecontroleerde DM enkel uit de anamnese duidelijk

kunnen worden werd extra aandacht besteed aan dit onderdeel van de consultatie. Er werden

navraag gedaan wat betreft routine, voeding, bewaring van de insuline, hanteren van de insuline en

toediening van de insuline.

Op dit punt in de consultatie kon het vermoedelijke probleem worden gediagnosticeerd, er bleek een

discrepantie aanwezig tussen de gebruikte insuline (40IU/ml) en de gebruikte spuitjes (100IU/ml).

Hierdoor werd er duidelijk minder insuline toegediend dan men meende toe te dienen, wat de

onvoldoende regulatie kon verklaren. De dosis insuline die op het moment van consultatie effectief

werd toegediend lag onder de startdosis van het in de kliniek gezelschapsdieren van de Universiteit

Gent courant gebruikte stabilisatieprotocol. Op het moment van consultatie bleek de dat de hond

slechts 20IU Caninsulin® (0,42IU/kg) kreeg toegediend in plaats van de vermeende 50IU (1,0 IU/kg).

Gezien de lage dosis insuline die daadwerkelijk werd toegediend kon de diagnose van insuline

resistentie op het moment van consultatie niet bevestigd worden.

Er werd een behandelschema opgestart met tweemaal daags toediening van 0.5IU/kg, wat neerkomt

op 24IU Caninsulin®. Gezien het feit dat de eigenaar de voorraad 100IU spuiten graag wilde

opgebruiken werd de dosis voor de eigenaar naar deze verdeling omgerekend.

Het zou de voorkeur verdienen om gebruik te maken van de bij Caninsulin® behorende spuiten om

verwarring over de dosis te voorkomen. Met name indien de huidige voorraad 100IU spuiten opraakt

houdt dit een groot risico in. Mocht de eigenaar dan overstappen naar 40IU spuiten bestaat de kans

dat de eigenaar blijft rekenen met de hogere waarde die nu moet worden gehanteerd om met de

100IU spuiten de juiste insuline dosis toe te dienen.

Indien dat zou gebeuren wordt plots 2,5x de normale insulinedosis toegediend, met ernstige tot zelfs

catastrofale gevolgen. Er werd aan de eigenaars benadrukt dat zij onder geen beding van spuittype

(van 100IU naar 40IU) mochten wisselen zonder overleg met de behandelende dierenarts.

Na het instellen van bovengenoemde therapie werd de insulinedosis enkele keren aangepast op basis

van gegevens uit glucosedagcurves, bekomen via HMBG even als evaluaties van de klinische

symptomen. De klinische symptomen waren duidelijk verbeterd tot afwezig, er werd na een verhoging

van de insuline dosis echter wel hypoglycemie gezien.

De communicatie verliep in dit stadium via e-mail aangezien de afstand tussen de woonplaats van de

eigenaar en de Universitaire kliniek voor gezelschapsdieren een obstakel vormde.

Er is in totaal tweemaal een glucosedagcurve opgesteld, na de tweede aanpassing van de

insulinedosis heeft de eigenaar ook een éénmalige bloedglucosebepaling uitgevoerd. Op dit moment

heeft de behandelende dierenarts benadrukt dat het beter is om een volledige curve te maken, tenzij

de meting wordt uitgevoerd omdat de hond symptomen van hypoglycemie vertoond.

Uit de lange termijn opvolging bleek dat de eigenaars na verloop van tijd zonder problemen waren

overgestapt op de 40IU spuitjes. Daarnaast stelden de eigenaars ook nog op geregelde tijden een
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glucose dagcurve op. De hond deed het klinisch goed voor de eigenaars, er was na de eerste

hypoglycemische episode geen hypoglycemie meer gezien en de waarden van de glucose dagcurves

toonden een goede glycemische controle.

Idealiter zou er op regelmatige basis controleafspraak zijn bij de kliniek voor gezelschapsdieren van

de universiteit Gent of bij een eigen dierenarts inde buurt van de woonplaats van de eigenaar. Dit om

tijdig eventuele problemen op te sporen en hier op in te kunnen grijpen.

In gevallen zoals deze blijkt al met al hoe belangrijk een goede communicatie is, zonder navraag had

het probleem niet opgehelderd geweest en was er onnodig en kostelijk uitgebreid verder onderzoek

uitgevoerd naar oorzaken van insuline resistentie. Deze casus laat ook mooi zien dat een nieuw paar

ogen op een zaak soms zeer nuttig kan zijn. Het is mogelijk dat de doorverwijzende dierenarts niet in

staat was de diagnose van het probleem te stellen omdat deze in een eerder consult al dacht te

hebben uitgesloten dat er problemen waren met de bewaring, hantering of injectie van de insuline.
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SAMENVATTING

Bij patiënten in shock wordt anesthesie afgeraden, dit in verband met het verhoogd anesthetisch risico

van deze patiënten. In sommige situaties is het echter toch noodzakelijk om tot anesthesie over te

gaan. In een dergelijk geval is van belang op de juiste manier te werk te gaan om de risico’s voor de

patiënt zo beperkt mogelijk te houden.

In deze masterproef wordt gekeken naar de voorafgaande stabilisatie van de patiënt, de anesthesie

risico’s, het anesthetisch protocol en de monitoring van de patiënt zowel tijdens de anesthetische

periode als erna.

De anesthetische benadering van een casuïstiek. Het betreft een patiënt die werd aangeboden in de

kliniek gezelschapsdieren van de Universiteit Gent. Deze patiënt vertoonde een hypovolemische

shock ten gevolge van bloedingen, waarbij chirurgie noodzakelijk was om de inwendige bloeding te

stelpen.

Key words: Anesthesie – Bloedverlies – Monitoring – Shock – Stabilisatie

SUMMARY

In patients exhibiting symptoms of shock, anaesthesia is ill-advised. This mainly because of the

increased anaesthetic risks in these patients. In some cases it is however necessary to anesthetize

these patients, which makes a proper approach prudent to minimize risks.

In this thesis attention will be given to the pre-operative stabilization of the patient, the anaesthetic

risks, the anaesthetic protocol and the monitoring of the patient both during and after anaesthesia.

The approach of a patient in shock will be discussed further based on the case files of a patient who

was presented at the Ghent University small animal veterinary clinic. The patient was brought in with

hypovolemic shock and surgery was necessary to stop the internal bleeding.

Key words: Anesthesia – Hemorrhage – Monitoring – Shock – Stabilization
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INLEIDING

Shock is een klinisch syndroom dat wordt veroorzaakt door onvoldoende perfusie van de perifere

weefsels met daardoor hypoxie en een tekort aan substraten voor de cellen. Shock kan tal van

oorzaken hebben. Bij hypovolemische shock is er sprake van een totaal tekort van het bloedvolume,

waardoor de perfusie in het gedrang komt. Inductie van anesthesie bij elke patiënt met symptomen

van shock wordt ten sterkste afgeraden.

Indien anesthesie toch echt onontbeerlijk is dient de patiënt bijgevolg eerst gestabiliseerd te worden.

Daarnaast zijn er verschillende aspecten waaraan bij de inductie maar ook tijdens het onderhouden

van de anesthesie extra aandacht aan besteed moet worden. Omwille van de verminderde

cardiovasculaire stabiliteit bij patiënten met shock zijn er talrijke bijkomende risico’s aanwezig. Bij

shock patiënten is bijvoorbeeld het risico op hypovolemie met alle nadelige gevolgen groter dan bij de

gemiddelde anesthesie patiënt. Ook het optreden van ventriculaire premature contracties (VPC’s) is

mogelijk en kan een extra risico inhouden.

In deze masterproef wordt aan de hand van een casuïstiek omschreven welke aandachtspunten van

belang zijn indien een patiënt met hypovolemische shock onder anesthesie gebracht dient te worden.

Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan het pre-anesthetisch onderzoek en de behandeling van

shock. Nadien wordt verder besproken met welke anesthetische risico’s rekening gehouden dient te

worden, ook het anesthetisch protocol en de monitoring van de patiënt worden besproken.
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ANESTHESIE BIJ EEN PATIËNT IN HYPOVOLEMISCHE SHOCK

1. Pre-anesthetisch onderzoek

Bij elke patiënt waar sedatie of anesthesie noodzakelijk wordt geacht is een gedegen pre-anesthetisch

onderzoek op zijn plaats. De informatie bekomen uit het pre-anesthetisch onderzoek kan helpen de

patiënten te categoriseren in verschillende risicoklassen. Dit systeem werd ontwikkeld door de

American Society of Anesthesiologists (ASA) en bijgevolg spreekt men ook wel van de ‘ASA-score’ of

‘ASA classificatie’ (Posner, 2007, Daabiss, 2011).

Deze classificatie kent vijf categorieën die het anesthetisch risico van de patiënten helpen in te

schatten. Het is gekend dat bij patiënten die tot ASA-klasse 3 tot 5 behoren meer complicaties en

sterfgevallen voorkomen gedurende en na de anesthesie dan bij patiënten die tot ASA-klasse 1 of 2

behoren (Posner, 2007; Billie et al., 2012; Brodbelt et al., 2006). Patiënten die een hogere ASA-score

krijgen toebedeeld hebben dus een hoger anesthetisch risico (Posner, 2007; Billie et al., 2012). Dit

inzicht kan bijdragen aan de keuze van anesthetica en de verdere opvolging tijdens en na de

anesthesie om het risico toch zo laag mogelijk te houden (Posner, 2007; Daabiss, 2011)

Een grondige anamnese is een belangrijk onderdeel van elk pre-anesthetisch onderzoek. Met name

bij dieren die zich niet laten onderzoeken is de anamnese soms de enige beschikbare informatie

alvorens de anesthesie wordt geïnduceerd (Posner, 2007).

Het is steeds belangrijk na te gaan of de dieren nuchter zijn op het moment van aanbieden en voor

welke ingreep zij worden aangeboden. Daarnaast dient men ook na te gaan hoe de algemene

toestand van de patiënt is. Welke problemen of afwijkingen heeft de eigenaar opgemerkt, zijn er

symptomen aanwezig van (bijkomende) ziekte, hoe is het met de eetlust gesteld, is de patiënt recent

sterk vermagerd of juist bijgekomen, etc. (Posner, 2007).

Het is ook van groot belang om navraag te doen naar het uithoudingsvermogen. Ook de aan- of

afwezigheid van eventuele hoestklachten kan van belang zijn. Deze symptomen kunnen namelijk

duiden op een mogelijk hartprobleem, onderkenning hiervan is voor de anesthesie van groot belang.

Indien gekend kan ook informatie over het verloop van voorgaande anesthesie nuttig zijn. Deze

informatie kan men bekomen uit het eigen archief of door navraag aan de eigenaar. Indien bij een

voorgaande anesthesie problemen optraden kan hiermee op voorhand rekening gehouden worden

wat betreft de keuze van het anesthesie protocol (Posner, 2007).

Buiten de anamnese dient ook een pre-anesthetisch klinisch onderzoek uitgevoerd te worden. Dit

omvat steeds een onderzoek van het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, de hydratatie

toestand en een abdominale palpatie (Posner, 2007).  Ook een evaluatie van de body condition score

(BCS) is van groot belang. Bij zowel cachectische als obese dieren zijn er bijkomende risico’s

aanwezig. Cachectische dieren hebben een hoger risico op hypothermie, terwijl obese dieren een

groter risico hebben op hypoperfusie van de weefsels (Posner, 2007).

Eventuele afwijkingen op deze klinische parameters zijn een mogelijke indicatie van een verhoogd

anesthetisch risico.
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Daarnaast is het bij bepaalde patiënten aangewezen pre-anesthetische en partieel of volledig

bloedonderzoek uit te voeren. Indien men een verhoogde bloedingsneiging vermoedt is het bovendien

ten sterkste aangeraden de stollingstijden te bepalen alvorens een eventuele operatie te starten. Bij

zieke dieren kan daarnaast aangeraden zijn een volledig hematologisch en biochemisch

bloedonderzoek uit te voeren (Posner, 2007). Zo kunnen afwijkende waarden tijdig onderkend

worden en kunnen eventuele voorzorgsmaatregelen genomen worden of therapieën worden ingesteld.

2. Shock

In het geval van shock is er sprake van onvoldoende perfusie van het capillaire bed met daardoor

hypoxie. Er is ook onvoldoende aanvoer van metabole substraten en verstoorde afvoer van de

gevormde metabolieten (Harvey en Ettinger, 2007; Dugdale, 2010a; Balakrishnan & Silverstein, 2015).

Dit ten gevolge van een onvoldoende bloedcirculatie in het lichaam. Shock kan grofweg worden

ingedeeld in drie types, hypovolemische shock, cardiogene shock of vasculaire shock. Bij deze drie

types shock vindt men de oorzaak bij respectievelijk het circulerend bloedvolume, het hartdebiet of de

perifere weerstand van de bloedvaten (Harvey en Ettinger, 2007; Balakrishnan & Silverstein, 2015).

Bij hypovolemische shock is het absoluut bloed volume in de circulatie te gering. Hierdoor kan er

onvoldoende bloed in de weefsels worden verdeeld. Hypovolemische shock kan onder andere worden

veroorzaakt door uitgebreid bloedverlies, uitdroging en trauma (Harvey en Ettinger, 2007; Dugdale,

2010a; Balakrishnan & Silverstein, 2015).

In het geval van cardiogene shock is het hart niet in staat om het bloed voldoende effectief door het

lichaam te doen circuleren, in dit geval ligt een hartprobleem aan de basis van de shock symptomen

(Harvey en Ettinger, 2007). Indien er sprake is van vasculaire shock is er verminderde doorbloeding

van de weefsels ten gevolge van een afwijking van de perifere weerstand. Dikwijls is er sprake van

een sterke daling van de perifere vasculaire weerstand, waardoor er relatieve hypovolemie ontstaat.

Dit geeft een sterke daling van de bloeddruk en een verminderde bloedcirculatie.  Het is echter ook

mogelijk dat er perifere vasoconstrictie aanwezig is, waardoor de doorbloeding verstoord is. De

mogelijke oorzaken van vasculaire shock zijn zeer divers (Harvey en Ettinger, 2007; Dugdale, 2010a).

Naast deze indeling kan shock ook worden ingedeeld naargelang de onderliggende oorzaak, zoals

bijvoorbeeld bloedverlies, sepsis, etc. (Dugdale, 2010a).

De symptomen van shock zijn echter gelijkaardig ongeacht de onderliggende oorzaak, men dient dus

steeds de oorzaak van de shock toestand te achterhalen. Hierbij kan het bovendien voorkomen dat er

bij een patiënt meerdere oorzaken voor shock aanwezig zijn, men kan dus meerdere ’types’ shock

tegelijk identificeren (Dugdale, 2010a).

3. Stabilisatie van de patiënt

3.1 Behandeling van shock

In de behandeling van shock tracht men de zuurstofvoorziening van de perifere weefsels te

verbeteren. Hiertoe verbetert men het hartdebiet en de arteriële zuurstofdruk (PaO2) te verhogen

(Dugdale, 2010a).
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Bij hypovolemische shock ten gevolge van bloedverlies, hemorrhagische shock, is het van belang te

onthouden dat er niet enkel sprake is van een verminderd bloedvolume, maar dat ook de hematocriet

en daarmee het zuurstofdragend vermogen van het bloed is afgenomen (Aldrich, 2007). Behandeling

van hypovolemische shock is echter in de eerste instantie gericht op het herstellen van het circulerend

volume en daarmee de perfusie van de perifere weefsels te herstellen. Daarnaast is het van

essentieel belang de oorzaak van de hypovolemische shock aan te pakken (Aldrich, 2007). In het

geval van hemorrhagische shock zou dit bijvoorbeeld neerkomen op het stelpen van het bloedverlies.

Het doel van de behandeling is te komen tot een goede perfusie van de perifere weefsels. De beste

manier om de perifere doorbloeding te evalueren is het opvolgen van het bewustzijn, de kleur van de

mucosae, de CVT, de hartfrequentie, polskwaliteit en de temperatuur van de extremiteiten (Aldrich,

2007). Daarnaast kunnen ook lactaat gehalten in het bloed, de urine productie en de base deficit

helpen in de opvolging van de shock patiënt (Aldrich, 2007; Balakrishnan & Silverstein, 2015).

Deze parameters geven een globale indruk van de cardiovasculaire status van de patiënt. Het is

mogelijk dat deze parameters normaliseren voordat er overal optimale weefselperfusie bereikt is.

Normalisering van deze waarden is echter vooralsnog de beste graadmeter voor de behandeling van

shock (Aldrich, 2007).

Het lactaat gehalte in het bloed geeft met name een belangrijke prognostische indicator. Bij hogere

lactaat gehalten is de prognose voor de patiënt minder gunstig (Caroll & Martin, 2007). Hierbij kan

men stellen dat men bij lactaat gehalten van 3-4mmol/l, 4-7mmol/l en >7mmol/l kan spreken van

respectievelijk een milde, matige of uitgesproken stijging van het lactaat gehalte (Boag en Hughes,

2007).

3.1.1 Verbeteren van het hartdebiet

Vloeistoftherapie

Keuze van infusievloeistof

Bij de keuze van de infusievloeistof zijn er een aantal factoren waarmee rekening gehouden dient te

worden. De verdeling van vloeistof over de verschillende compartimenten in het lichaam (intraveneus,

extracellulair en intracellulair) wordt bewerkstelligd door een combinatie van hydrostatische,

oncotische en osmotische druk. Hierbij hebben vooral de oncotische en osmotische druk de grootste

invloed bij vloeistoftherapie (Moon-Massat, 2007).

Infusievloeistoffen voor intraveneus gebruik kunnen worden ingedeeld in isotone, hypotone en

hypertone vloeistoffen, zij hebben respectievelijk een gelijke, lagere of hogere toniciteit dan de

lichaamsvochten. Hierdoor geven zij ofwel geen verschuiving van vocht over de verschillende

compartimenten, ofwel zorgen zij juist voor verschuiving van vocht naar extravasculair (hypotone

oplossing) of verschuiving van vocht naar intravasculair (hypertone oplossing) (Moon-Massat, 2007).

Naast de osmolariteit/oncotische waarde van de vloeistof kan ook een onderscheid gemaakt worden

tussen colloïd oplossingen en kristalloïde oplossingen. Het belangrijkste verschil is dat bij kristalloïde

oplossingen elektrolyten verantwoordelijk zijn voor de osmotische druk. Elektrolyten kunnen vanuit het

intraveneuze compartiment vrij eenvoudig naar het extracellulaire vloeistofcompartiment migreren. Bij
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de colloïden wordt de oncotische druk van de oplossing veroorzaakt door de concentratie van de in de

oplossing aanwezige grote moleculen (>30.000 Dalton). Deze grote moleculen kunnen niet doorheen

de capillaire wand diffunderen en dus blijft hun oncotische werking langer intravasculair behouden.

Bijgevolg blijft vocht uit colloïde oplossingen langer aanwezig in het intraveneuze compartiment

(Moon-Massat, 2007; Balakrishnan & Silverstein, 2015).

Bij de behandeling van shock zijn de isotone kristalloïde oplossingen vaak de eerste keus, maar ook

het gebruik van colloïden, bloedproducten en hypertone kristalloïde oplossingen dient overwogen te

worden (Rudloff & Kirby, 2001).

Bij hemorrhagische shock zal het bloedvolume verminderd zijn. Dit leidt tot een verminderd hartbebiet

en een gedaalde hoeveelheid totaal hemoglobine. Bij het toedienen van vloeistof therapie dient

onthouden te worden dat het herstel van het hartdebiet initieel zwaarder zal wegen dan herstel van de

hemoglobine concentratie (Moon-Massat, 2007). Het is doorgaans niet noodzakelijk om het herstel

van het circulerend volume uit te stellen omwille van een verlaagd packed cell volume (PCV) (Boag en

Hughes, 2007).

Infusie snelheid en hoeveelheid van de infusievloeistof

De hoeveelheid vloeistof die toegediend moet worden is afhankelijk van de keuze voor een bepaald

vloeistoftype en de situatie van de patiënt. Er dient eveneens gehouden te worden met de uiteindelijke

herverdeling van het vocht over de verschillende compartimenten (intravasculair, extracellulair en

intracellulair) (Moon-Massat, 2007).

De infusiesnelheid van de gekozen infusievloeistof is afhankelijk van de ernst van de situatie en

patiënten die in shock verkeren kunnen op basis van hun klinische symptomen worden onderverdeeld

in 3 klassen. Milde, gecompenseerde shock toestand, matige shock toestand en uitgesproken,

gedecompenseerde shocktoestand (Boag en Hughes, 2007).

Klinische parameter Milde, gecompenseerde
shock

Matige shock Uitgesproken,
gedecompenseerde shock

Hartfrequentie 130 – 150 bpm 150 – 170 bpm 170 – 220 bpm

Kleur van de mucosae Normaal tot donker roze Bleek Wit, grijs of hyperemisch

Capillaire Vulling Tijd Versneld (<1 sec) Vertraagd (2 sec) Vertraagd (>2 sec) of afwezig

Pols (amplitude) Versterkt Licht verzwakt Sterk verzwakt

Pols (duur) Licht verkort Matig verkort Sterk verkort

Metatarsale pols Gemakkelijk palpeerbaar Licht palpeerbaar Afwezig

Bij honden met milde, gecompenseerde shock kan gekozen worden voor een isotone kristalloïden

bolus van 10-20 ml/kg. Hij honden met matige shock symptomen kan gekozen worden voor een bolus

van 30-50 ml/kg en bij honden met uitgesproken, gedecompenseerde shock syndromen kan gekozen

Tabel 1. Onderverdeling shock naargelang ernst van de symptomen (Boag en Hughes, 2007)



7
© 2015 Jasmijn van der Poel

worden voor een isotone kristalloïden bolus van 60-90 ml/kg (Boag en Hughes, 2007). Een dergelijke

bolus wordt doorgaans over het verloop van 1 uur toegediend, hoewel het soms noodzakelijk kan zijn

de bolus over een kortere tijdsspanne toe te dienen (Boag en Hughes, 2007).

Naast het gebruik van kristalloïden kunnen ook colloïden worden aangewend. Hierbij staat door het

osmotische effect van de vloeistof een infusie van 20ml/kg colloïden gelijk aan de infusie van 60-

90ml/kg van een kristalloïde (Boag & Hughes, 2007). Colloïden op basis van hydroxyethylzetmeel

geven een langdurige plasmaexpansie, dit doordat de grotere moleculen die in de oplossing aanwezig

zijn niet door de glomerulaire filter kunnen passeren. De kleinere moleculen worden vrij snel gefiltreerd

ter hoogte van de glomeruli, terwijl de grotere moleculen langzaam worden afgebroken door het

serumamylase tot ook hun afbraakproducten gefiltreerd kunnen worden. Bij honden houdt de

plasmaexpansie geïnduceerd door het gebruik van hydroxyethylzetmeel iets minder dan 12 uur lang

aan (Seeler, 2007).

In de therapie van hypovolemische shock is het gebruik van hydroxyethylzetmeel naast kristalloïde

oplossingen in sommige gevallen aangewezen. Met name wanneer met enkel infusie van kristalloïde

oplossingen onvoldoende effect bekomen wordt. In deze gevallen wordt aangeraden gebruik te maken

van bolussen van 5ml/kg lichaamsgewicht (Rudloff & Kirby, 2001). De maximale dagdosis van een 6%

oplossing van hydroxyethylzetmeel bedraagt bij de hond 20ml/kg (Rudloff & Kirby, 2001; Seeler,

2007).

Bij patiënten die infuustherapie krijgen voor de behandeling van shock dienen de klinische parameters

elke 15 minuten geëvalueerd te worden. Indien nodig dient dan ook de infuustherapie te worden

aangepast (Rudloff & Kirby, 2001; Boag en Hughes, 2007). De beste indicator van de hoeveelheid

infusievloeistof die aan de patiënt zal moeten worden toegediend is het opvolgen van de klinische

parameters en hun evolutie bij de patiënt (Dugdale, 2010a). Wanneer de toegediende vloeistofbolus

leidt tot normalisatie van de klinische parameters dient de infuustherapie te worden bijgesteld. In dat

geval zal de infusiesnelheid afhankelijk zijn van de hoeveelheid vloeistof nodig voor onderhoud en ter

compensatie van eventuele te verwachten verliezen (Boag en Hughes, 2007).

Wanneer de toegediende bolus van vloeistoffen echter niet leidt tot een normalisatie van de

parameters gebruikt voor de evaluatie van shock (bewustzijn, kleur van de mucosae, CVT,

hartfrequentie, pols kwaliteit en temperatuur van de extremiteiten) kan men overwegen nogmaals

eenzelfde bolus toe te dienen (Aldrich, 2007).

Pas na herstel van het circulerend volume wordt een inschatting gemaakt of het zuurstofdragend

vermogen van het bloed voldoende is, en of er symptomen zijn van perifere hypoxie (Moon-Massat,

2007). Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het al dan niet optreden van tachycardie, maar

ook het optreden van metabole acidose kan duiden op een te lage zuurstofspanning in de perifere

weefsels. Dit omdat er bij onvoldoende perfusie hypoxie ontstaat, waardoor glucose anaeroob

verbrand zal worden met vorming van lactaat tot gevolg (Aldrich, 2007). Het is echter belangrijk in

gedachte te houden dat bij het opstarten van infuustherapie de lactaat concentratie in het bloed initieel

kan toenemen ten gevolge van het terug opgang komen van de perifere perfusie. Hierdoor komt het in
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de weefsels gevormde lactaat vrij in de bloedcirculatie. Bij aanhoudende vloeistoftherapie zou de

lactaat concentratie nadien moeten gaan afnemen (Dugdale, 2010a)

3.1.2 Verhogen van de PaO2

Zuurstoftoediening

Aangezien er bij shock een verminderde perfusie is van de perifere weefsels kan er hypoxie van de

weefsels ontstaan. Om de zuurstof voorziening zo optimaal mogelijk te maken kan het aangewezen

zijn de patiënt te ondersteunen met zuurstof supplementatie (Dugdale, 2010a).

Het gebruik van Voluven® of soortgelijke producten zou kunnen bijdragen aan een betere

zuurstofvoorziening ter hoogte van de hersenen (Chen et al., 2009). Bij gebruik van Voluven® werd

zuurstof beter onttrokken aan het bloed. Het verschil tussen de arteriële en veneuze saturatie was

groter dan bij dieren behandeld met Ringer lactaat (Driessen et al., 2003; Chen et al., 2009).

Bloedtransfusie

Verhogen van de hematocriet kan aangewezen zijn om het zuurstofdragend vermogen van het bloed

te doen toenemen. De keuze om al dan niet over te gaan tot het uitvoeren van een bloedtransfusie is

niet enkel afhankelijk van de hematocriet gemeten bij de patiënt. Het is eerder aangewezen het besluit

af te laten hangen van de klinische situatie van de patiënt (Moon-Massat, 2007). Klinisch ziet men bij

patiënten met behoefte aan een bloedtransfusie onder andere tachycardie, tachypnee, sterk geslagen

polsen, lethargie, collaps en zwakte (Gibson, 2007). Een probleem is dat deze symptomen

grotendeels overlappen met de eerder omschreven symptomen van shock.

Hoewel er nog geen minimum acceptabele waarde voor het PCV bekend is bij patiënten in shock

wordt aangeraden het PCV in honden met shock boven 25% te behouden. Indien een bloedtransfusie

noodzakelijk is, is het advies de transfusie aan een lage snelheid door te laten gaan (Aldrich, 2007).

Normaliter stelt men dat gedurende de eerste 20 minuten de transfusiesnelheid ligt tussen 0.25-1.0

ml/kg/h en indien de transfusie goed verdragen wordt kan de transfusiesnelheid worden opgevoerd

naar 4-6ml/kg/u (Gibson, 2007). Bij sommige patiënten kan snelle infusie van bloed of bloedproducten

echter van essentieel belang zijn. (Aldrich, 2007).

Afhankelijk van de beschikbaarheid en de noden van de patiënt kan men er bij anemische patiënten

voor ervoor kiezen om een bloedtransfusie uit te voeren met vol bloed of met packed red blood cells

(Gibson, 2007).

Een andere optie buiten het toedienen van volbloed of packed red bloodcells is het toedienen van

‘hemoglobin-based oxygen-carriers’. Deze producten bevatten gemodificeerd hemoglobine en kunnen

zo het zuurstofdragend vermogen van het bloed helpen verhogen (Stowell, 2002). Hierbij dient in

gedachten gehouden te worden dat deze producten ook werkzaam zijn als krachtige colloïden, wat

een risico op volume overbelasting inhoud indien er grote hoeveelheden worden toegediend (Gibson,

2007).

Zoals al eerder werd gesteld kan ook het gebruik van Voluven® helpen de zuurstofvoorziening ter

hoogte van de hersenen verbeteren. Driesen et al. (2003) zagen dat het gebruik van ‘hemoglobin-
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based oxygen-carriers’ geen toename gaven in het zuurstofbindend vermogen van het bloed ten

opzichte van het gebruik van Voluven®. Dit mogelijks ten gevolge van de hoge colloïd oncotische druk

van de ‘hemoglobin-based oxygen-carriers’, waardoor er hemodilutie optreed (Driessen et al., 2003).

4. Anesthetisch risico

Anesthesie houdt steeds een risico in voor de patiënt. In de diergeneeskunde wordt over het

algemeen een hogere perioperatieve sterfte waargenomen dan in de humane geneeskunde (Brodbelt

et al., 2006; Brodbelt et al., 2008; Brodbelt, 2009). Waar problemen tijdens de anesthesie vrij frequent

(1-2% van de gevallen) voorkomen, is perianesthetische sterfte een stuk zeldzamer (Dyson et al.,

1998; Haskins, 2010). Bij de hond en kat rapporteert men 0.1-0.2% kans op perioperatieve sterfte

(Brodbelt, 2009), waarbij zieke dieren, met name dieren met een ASA-score hoger dan 3 een hoger

risico hebben (Brodbelt et al., 2006; Brodbelt, 2009).

Door het in kaart brengen van risicoperioden in de anesthesie kan men trachten de kans op sterfte zo

goed mogelijk te beperken. Hierin is een verschil te merken tussen oudere studies en meer recent

uitgevoerde studies. In eerder uitgevoerde studies werd het merendeel van de sterfte gevallen gezien

gedurende de anesthetische periode (Brodbelt, 2009). In meer recent uitgevoerde studies ziet men

echter dat vooral de postoperatieve periode het grootste risico op sterfte inhoud. Hierbij werd ook

gezien dat de meeste sterfte gevallen optreden in de eerste 3 uur na het beëindigen van de

anesthesie (Brodbelt et al., 2008; Brodbelt, 2009). Ook de inductiefase van de anesthesie is berucht

omwille van de op dat moment verhoogde anesthetische risico’s (Haskins, 2010).

De belangrijkste oorzaken voor perioperatieve en anesthesie gerelateerde sterfte gevallen zijn

cardiovasculaire en respiratoire problemen bij de patiënten (Brodbelt et al., 2008; Brodbelt, 2009).

Patiënten met een verhoogd anesthetisch risico of al bestaande pathologie zouden bovendien

frequenter sterven aan cardiovasculaire problemen dan gezonde patiënten. Hetgeen eventueel

verklaard zou kunnen worden door het feit dat deze patiënten vaker hypovolemie vertoonden en

onvoldoende gestabiliseerd waren voor het moment van inductie (Brodbelt, 2009). De voornaamste

oorzaken van cardiovasculaire collaps zijn het optreden van een hartstilstand, hypovolemie en

hypoperfusie van de weefsels (Brodbelt, 2009).

Respiratoire problemen zijn ook een belangrijke oorzaak van perioperatieve sterfte. Het betreft dan

met name obstructie van de luchtwegen, problemen met de gasuitwisseling en hypoventilatie

(Brodbelt et al., 2008; Brodbelt, 2009). Een minderheid van de sterftegevallen was toe te wijzen aan

andere oorzaken. Deze oorzaken omvatten onder meer anafylactische reacties, nierfalen, regurgitatie

en aspiratie van maaginhoud en iliacale thrombi (Brodbelt et al., 2008; Brodbelt, 2009).

Het anesthetisch risico wordt door tal van factoren beïnvloed. Zoals eerder al werd besproken hebben

dieren met een hogere ASA-klassificatie (ASA categorie 3 – 5) een hoger anesthetisch risico (Brodbelt

et al., 2006; Brodbelt et al., 2008). Daarnaast ziet men ook een verhoogd anesthetisch risico bij

patiënten die met spoed geopereerd dienen te worden, even als bij patiënten met obesitas of

ondergewicht en bij toenemende leeftijd (Brodbelt, 2009). Ook het gebruik van bepaalde

anesthetische producten kan een verhoogd risico op peri-anesthetische sterft met zich mee dragen
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(Brodbelt et al., 2006). Verschillende studies hebben ook een hoger anesthetisch risico terug

gevonden in tweedelijns praktijken, dit verhoogde risico verdween echter wanneer werd gecorrigeerd

voor de gezondheidsstatus van de patiënten (Brodbelt et al., 2006; Brodbelt et al., 2008).

5. Anesthetisch protocol

Gezien de eerder genoemde anesthetische risico’s kan worden geconcludeerd dat bij een patiënt in

shock, met hypotensie en cardiovasculaire afwijkingen het risico verhoogd is ten opzichte van een

gezonde patiënt. Een patiënt in shock zou immers worden ingedeeld in ASA-klasse 5, wat gepaard

gaat met een sterk verhoogd anesthetisch risico (Posner, 2007).

Gezien het feit dat verscheidene anesthetische producten geassocieerd worden met een gestegen

anesthetisch risico (Brodbelt et al., 2006) in combinatie met het feit dat verschillende sedativa en

anesthetica hypotensie kunnen induceren (Harvey & Ettinger, 2007) betekent dat bij een patiënt in

shock extra aandacht moet besteed moet worden aan de productkeuze. Het gebruik van bepaalde

producten kan immers de situatie bij een patiënt in shock verergeren.

De inductie van anesthesie bij een patiënt in shock is dan ook tegenaangewezen en men dient eerst

de patiënt zo goed mogelijk te stabiliseren zoals hierboven werd beschreven (Harvey & Ettinger,

2007).

Bij kritische patiënten kunnen de meeste anesthetica worden aangewend, doch is dikwijls een lagere

dosis nodig om tot het gewenste effect te komen (Caroll & Martin, 2007). De sedativa en anesthetica

die uiteindelijk worden gebruikt zijn sterk afhankelijk van de toestand van de patiënt (Caroll & Martin,

2007). Het doel van anesthesie is het bekomen van een omkeerbaar bewustzijnsverlies, amnesie,

spierrelaxatie, immobiliteit en analgesie bij de patiënt om invasieve ingrepen mogelijk te maken

(Haskins, 2010). Het is dus belangrijk om al deze aspecten te respecteren met het geselecteerde

anesthetisch protocol.

Premedicatie

In het kader van premedicatie is het belangrijk in gedachten te houden dat kritieke patiënten vaak

minder goed of niet zijn uitgevast, zoals dit voor electieve anesthesie en chirurgie wordt aangeraden.

Dit houdt in dat zij vaker een gevulde maag hebben met een toegenomen risico op reflux en een

daaruit volgende aspiratiepneumonie (Caroll & Martin, 2007).

Indien dit risico sterk is toegenomen kunnen enkele stappen ondernomen worden om dit risico toch te

minimaliseren. Enkele opties zijn het toedienen van glycopyrrolaat, waardoor de maag pH zal stijgen

en het etsende effect van eventuele reflux en aspiratie wordt verminderd. Daarnaast is een goede

sternale positionering van de patiënt en een snelle intubatie zodra de patiënt het bewustzijn verliest

van groot belang. Het kan ook aangeraden zijn om materialen beschikbaar te houden om eventuele

reflux snel uit de farynx te verwijderen (Caroll & Martin, 2007).

Met het toedienen van premedicatie tracht men vaak analgesie en lichte sedatie te bekomen.

Er zijn verschillende producten die gebruikt kunnen worden bij kritische patiënten om analgesie te

bekomen.
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Indien direct analgesie noodzakelijk is kan men ervoor kiezen om butorphanol of µ-agonisten

(methadone, fentanyl,..) aan een lage dosis toe te dienen. Indien onvoldoende effect bekomen wordt

kan ervoor gekozen worden de dosis iets te verhogen (Caroll & Martin, 2007).

Wanneer naast analgesie ook sedatie gewenst is kan men ervoor kiezen een opiaat aan te wenden in

combinatie met diazepam of midazolam (Caroll & Martin, 2007).

Een andere mogelijkheid is het gebruik van fentanyl pleisters of transdermale fentanyl preparaten.

Deze preparaten geven aanleiding tot analgesie. Bij het gebruik van fentanyl pre-anesthetisch of

tijdens de anesthesie zijn dikwijls lagere doses anestheticum nodig zijn om voldoende diepe

ansethesie te bekomen. Een nadeel van fentanyl pleisters is echter dat pas 12 uur na het aanbrengen

werkzame concentraties in het bloed voorkomen (Caroll & Martin, 2007). Bovendien zijn de fentanyl

pleisters niet geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik (BCFIvet, 2014; BCFI, 2014). De recent op

de markt gekomen transdermale preparaten zijn dat daarentegen wel (BCFIvet, 2014). Een bijkomend

voordeel van het transdermale preparaat is er bij de meerderheid van de honden binnen 4 uur

voldoende hoge plasmaconcentraties worden bereikt om tot analgesie te komen (BCFIvet, 2014). Dit

is beduidend sneller dan bij gebruik van de fentanyl pleisters.

Zowel bij opiaten (methadone, fentanyl, …) en benzodiazepines (diazepam, midazolam, …) worden

cardiovasculaire en respiratoire neveneffecten beschreven (Hammond, 2007; Holden, 2007a;

BCFIvet, 2014).

De mate waarin opiaten aanleiding geven tot cardiovasculaire en respiratoire neveneffecten is

afhankelijk van het opiaat dat gebruikt wordt (Holden, 2007a). Bij de is mens onderdrukking van de

ademhaling de meest gevreesde bijwerking van de opiaten (Holden, 2007a; Benyamin et al., 2008 ;

BCFI,2014). Deze respiratoire depressie is het gevolg van een verminderde gevoeligheid van het

ademhalingsstelsel aan koolstofdioxide (CO2) (Holden, 2007a). Bij de gezelschapsdieren is de

onderdrukking van het respiratoire systeem echter zelden van klinisch belang (Holden, 2007a;

Waterman-Pearson, 2007). Opiaten kunnen ook een centraal gemedieerd effect op het

cardiovasculaire stelsel uitoefenen. Ze geven daarbij aanleiding tot bradycardie en eventueel een

daaruit volgende hypotensie. Deze cardiorespiratoire neveneffecten zijn doorgaans van weinig tot

geen klinisch belang bij patiënten die pijn ondervinden (Holden, 2007a). Bij de mens worden

cardiovasculaire neveneffecten weinig frequent waargenomen. Deze neveneffecten kunnen worden

veroorzaakt door parasympatische stimulatie of histamine vrijstelling. Bij patiënten die met methadon

behandeld worden kan op het elektrocardiogram (ECG) soms een verlenging van het QT-interval

worden gezien (Benyamin et al., 2008). Een verlengd QT-interval duidt op een vertraagde repolarisatie

van de celmembranen van de myocyten. Dit verhoogd het risico op het ontstaan van een ventriculaire

tachycardie (Pariaut, 2015).

Indien noodzakelijk kunnen de ongewenste neveneffecten van de opiaten kunnen worden tegen

gegaan door naloxone (0.04mg/kg) toe te dienen. Door toediening van naloxone nemen de

neveneffecten in intensiteit af, de analgetische werking wordt echter ook verminderd (BCFIvet, 2014).

De benzodiazepines kunnen aanleiding geven tot een matige cardiovasculaire en respiratoire

depressie (Hammond, 2007; BCFIvet, 2014). De enige bijwerkingen van belang die kunnen worden
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waargenomen zijn het optreden van een lichte vasodilatatie en hypotensie (BCFIvet, 2014). Bij het

gebruik van normale, klinische doses ziet men deze effecten echter nagenoeg niet optreden, de

cardiovasculaire en respiratoire effecten treden vooral op na intraveneuze toediening van hoge doses

benzodiazepines (Lukasik, 2007).

Inductie

Intraveneuze inductie van de anesthesie verkrijgt bij kritieke patiënten de voorkeur omdat men een

sneller controle kan hebben over de luchtwegen en respiratie dan bij inductie met inhalatie anesthetica

(Caroll & Martin, 2007).

Het gebruik van propofol als inductie anestheticum bij trauma patiënten wordt afgeraden, tenzij deze

patiënten cardiovasculair stabiel of gestabiliseerd zijn (Caroll & Martin, 2007). Propofol geeft namelijk

aanleiding tot een dosis gebonden depressie van het cardiovasculair stelsel met onder meer

bradycardie, hypotensie en een negatief inotroop effect (Hammond, 2007; BCFIvet, 2014).

Een ander anestheticum dat frequent gebruikt wordt voor intraveneuze inductie van de anesthesie is

ketamine. Van ketamine is geweten dat het een indirecte stimulatie geeft van het cardiovasculair

systeem. Bij gezonde patiënten ziet men door een gestegen sympatische activiteit onder meer een

toename van de hartfrequentie, de bloeddruk en het hartdebiet. Bij patiënten die bijvoorbeeld omwille

van hemorrhagische shock al een sympatische stress ondergaan ziet men echter dat ketamine een

directe depressie geeft van het myocard (Caroll & Martin, 2007). Bij patiënten met hermorrhagische

shock is het gebruik van ketamine om die reden dus tegenaangewezen.

Intraveneuze anesthesie kan ook bekomen worden door toediening van etomidaat, al dan niet in

combinatie met andere anesthetica (Ilkiw et al., 1992; Crozier et al., 1994; Caroll & Martin, 2007).

Etomidaat heeft een minimale invloed op het cardiovasculaire stelsel en kent vooral zijn plaats in de

anesthesie van hartpatiënten (Caroll & Martin, 2007). Ilkiw et al. (1992) vonden bovendien dat

etomidaat ook bij hypovolemische honden slechts een minimale cardiovasculaire invloed had.

In de humane geneeskunde is de laatste jaren echter een uitgebreid debat gaande over het gebruik

van etomidaat als anestheticum (Annane, 2005; Dmello et al., 2006; de la Grandville et al., 2012; Ray

& McKeon, 2012). Deze discussie heeft vooral te maken met de onderdrukking van de bijnier die door

etomidaat geïnduceerd wordt. Dit effect kan soms tot enkele dagen aanhouden en kenmerkt zich

vooral door een verlaagde cortisol spiegel bij de patiënt (Annane, 2005; Ray & McKeon, 2012). Het

precieze klinische belang van deze onderdrukking is niet duidelijk, het gebruik van etomidaat bij

kritieke patiënten wordt in sommige studies geassocieerd met een verhoogd sterftecijfer, terwijl andere

studies geen verhoogd sterftecijfer terug vinden (Annane, 2005; Dmello, 2006; Ray & McKeon, 2012).

Grandville et al. (2012) wijzen bovendien op enkele studies die een trager herstel, langer verblijf in de

Intensive-Care Unit (ICU) en een hogere nood aan bloedproducten vonden bij onstabiele trauma

patiënten waarbij etomidaat voor de inductie van de anesthesie werd gebruikt ten opzichte van andere

anesthesie protocols.
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Ook inductie met opiaten is mogelijk, hierbij is doorgaans het gelijktijdig gebruik van een tranquilizer of

inhalatie anesthetica noodzakelijk. Voor de inductie van kritieke patiënten kan men gebruik maken van

een µ-agonist in combinatie met een benzodiazepine (Caroll & Martin, 2007).

Gebruik van opoiden en benzodiazepines samen geeft geen aanleiding tot myocard depressie of

vasodilatatie. Om die reden is dit inductie protocol geschikt voor onder meer patiënten in

hypovolemische, cardiogene of septische shock. Ook voor gedehydrateerde patiënten is dit protocol

geschikt (Caroll & Martin, 2007).

Inductie met alfaxalone is ook mogelijk. Alfaxalone geeft minimale cardiovasculaire en respiratoire

veranderingen. Er wordt wel een dosis afhankelijk afname van de hartfrequentie en bloeddruk daling

gezien. Ook de ademhalingsfrequentie, het adem minuut volume en de PaO2 nemen af (Muir et al.,

2008). Bij patiënten in shock is een het ondersteunen van de zuurstofvoorziening van de weefsels,

onderdeel hiervan is zoals eerder gemeld een zo hoog mogelijke PaO2 bekomen (Dugdale, 2010a). De

cardiovasculaire en respiratoire neveneffecten zijn bij de aanbevolen dosis voor inductie, 2-3mg/kg,

echter zeer beperkt (Muir et al., 2008; BCFIvet, 2014).

Bij patiënten met een verhoogd anesthetisch risico geeft alfaxalone gelijkaardige cardiovasculaire en

respiratoire effecten als inductie met een combinatie van fentanyl met een benzodiazepine (Psatha et

al., 2011).

Inductie van een patiënt in hypovolemische shock kan dus worden bewerkstelligd door gebruik van

midazolam (0.2mg/kg) en fentanyl (5-10µg/kg) (Caroll & Martin, 2007).

Dit inductie protocol is echter niet geschikt voor patiënten waar snelle intubatie noodzakelijk is om de

doorgankelijkheid van de luchtwegen te waarborgen. Dit omdat de inductie bekomen met dit protocol

trager verloopt dan deze met andere protocollen (Caroll & Martin, 2007). Men kan dit oplossen door

een kleine bolus propofol bij de hand te houden.

Een andere mogelijke optie is inductie van de anesthesie met alfaxalone (Psatha et al., 2011)

Onderhoudsanestheticum

Zoals bij de inductie van de anesthesie werd besproken is het gebruik van propofol of ketamine bij een

patiënt met hypovolemische shock tegenaangewezen. Voor het onderhouden van de anesthesie komt

men dan al snel uit bij de inhalatie anesthetica.

Inhalatie anesthetica zoals isofluraan en sevofluraan kunnen aanleiding geven tot een dosis

afhankelijke hypotensie (Caroll & Martin, 2007). Bij gebruik van een inhalatie anestheticum kan de

mate van myocard depressie en hypotensie worden beperkt door een zo laag mogelijke dosis te

gebruiken (Caroll & Martin, 2007). Isofluraan en sevofluraan geven daarnaast geen versterking van

het mogelijke aritmische effect van catecholamines op het myocard (Caroll & Martin, 2007).

Bij hypovolemische patiënten worden vaak verschillende producten, waaronder fentanyl, gebruikt om

dosis reductie van het inhalatie anestheticum mogelijk te maken (Caroll & Martin, 2007). Fentanyl

heeft een zogenaamd “anesthetic-sparing effect”. Toediening van anesthetica in combinatie met

fentanyl dient te gebeuren op effect (BCFIvet, 2014). Daarnaast geeft het gebruik van opiaten of een
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benzodiazepine pre-anesthetisch of tijdens de ingreep een bijkomende onderdrukking van het centraal

zenuwstelsel, wat ook kan bijdragen aan een lagere dosis onderhoudsanestheticum (Caroll & Martin,

2007).

6. Monitoring van de patiënt

Zoals al eerder werd gesteld is anesthesie bij patiënten met shock tegenaangewezen (Harvey en

Ettinger, 2007). Men dient dus omzichtig te werk te gaan. Een goede monitoring is van essentieel

belang om een goed verloop van de anesthesie mogelijk te maken.

Het doel van monitoring is het bekomen van een optimale anesthesie, met minimale fysiologische

gevolgen voor de patiënt tijdens de anesthesie en het bekomen van een goede recovery en analgesie

postoperatief (Haskins, 2007).

De anesthetische monitoring van de patiënt kan worden opgedeeld in 2 onderdelen, respectievelijk het

verzekeren van voldoende diepe anesthesie en controle van de fysiologische parameters van de

patiënt (Haskins, 2010).

6.1 Diepte van de anesthesie

Zowel een onvoldoende diepe anesthesie als een te diepe anesthesie hebben nadelige effecten. Bij

een onvoldoende anesthesie ziet men vaak beweging, pijn en ook kan enige mate van bewustzijn met

eventueel het vormen van herinneringen optreden. Bij een te diepe anesthesie ziet men dan weer

vaak een overmatige onderdrukking van het cardiovasculaire en respiratoire stelsel. Dit kan leiden tot

een gedaald hartdebiet, hypotensie, hypoperfusie, hypoventilatie, hypothermie en een verlengde

recovery (Dugdale, 2010c; Haskins, 2010; Haskins, 2011).

Doorgaans wordt gesteld dat er sprake is van algehele anesthesie wanneer er een gebrek is aan

bewustzijn van alle aspecten van de omgeving, inclusief pijnprikkels (Dugdale, 2010c; Haskins, 2010;

Haskins, 2011). Wanneer een individu zich niet bewust is van nociseptieve (schadelijke) stimuli kan

van analgesie gesproken worden (Haskins, 2010). Met een toenemende anesthesiediepte ziet men

dat de patiënten eerst amnesie vertonen, gevolgd door bewustzijnsverlies en later ziet men ook

afwezigheid van reactie op stimuli stimulus. Hierbij kan men de afwezigheid van de reactie op een

stimulus nog opdelen in bewegingen in respons op een stimulus en hemodynamische veranderingen

in respons op een stimulus, waarbij de hemodynamische respons langer aanwezig blijft (Haskins,

2010).

Het optreden van een beweging of hemodynamische respons in reactie op een stimulus betekent

echter niet dat de patiënt zich hiervan bewust is. Bewustzijn wordt immers al bij een lager niveau van

anesthesie verloren dan dat deze reacties verdwijnen. De anesthesiediepte waarop deze responsen

nog net aanwezig zijn kan daarom gezien worden als de ideale anesthesiediepte, waarbij de patiënt

voldoende diep weg is, maar niet te diep (Haskins, 2010). In de praktijk kan men echter zolang de

patiënt cardiovasculair gezien stabiel is ook trachten ook deze hemodynamische en autonome

responsen te voorkomen. Deze insteek zou de kans vergroten dat de patiënt zich volledig onbewust is

van de omgeving (Haskins, 2010). Bij patiënten die voldoende diep onder anesthesie zijn om
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autonome responsen op stimuli onmogelijk te maken hebben doorgaans een voldoende ruime

anesthetische marge tussen hun anesthetische status en bewustzijn (Haskins, 2010).

Van sommige anesthetica is echter gekend dat tijdens de anesthesie spontane bewegingen kunnen

optreden. Dit moet men niet verwarren met een onvoldoende diepe anesthesie (Haskins, 2010).

Over het verloop van de anesthesie periode kunnen de anesthesie behoeften van de patiënt variëren.

Dit heeft onder andere te maken met de mate van chirurgische manipulatie, saturatie van redistributie

depots en variaties in lichaamstemperatuur. Bijgevolg is het doorgaans nodig gedurende de procedure

de dosis anestheticum aan te passen. In de meeste gevallen kan een afname van de benodigde dosis

anestheticum gezien worden. Bij elke patiënt is de dosis anestheticum die nodig is om een voldoende

diepe anesthesie te bekomen anders. Het vinden van de juiste dosis anestheticum is bij elke patiënt

aftasten. Indien aanpassingen ertoe leiden dat de anesthesiediepte onvoldoende is dient men de

aanpassing terug te draaien zodat de anesthesiediepte optimaal blijft (Haskins, 2010).

6.1.1 Controle van de anesthesiediepte

De diepte van de anesthesie kan men inschatten aan de hand van onder meer de palpebrale reflex,

de slikfreflex en de pupilreflex. Ook de spierspanning van de patiënt kan een indicatie geven van de

anesthesiediepte. Hierbij kunnen verschillende parameters een andere indicatie van de

anesthesiediepte geven, waarbij het aan de anesthesist is om de anesthesiediepte in te schatten op

basis van de beschikbare informatie (Haskins, 2010).

Naast de subjectieve methoden die hieronder besproken worden is het ook mogelijk de

anesthesiediepte te bepalen aan de hand van een electrcardiogram (EEG) (Dugdale, 2010b; Haskins,

2010; Haskins, 2011). Dit wordt in de diergeneeskundige praktijk echter niet toegepast.

Dosis anestheticum

Allereerst kan de dosis anestheticum die wordt toegediend via infusie of inhalatie een indicatie geven

van de mogelijke diepte van de anesthesie, hierbij spelen ook veranderingen in deze doseringen die

werden doorgevoerd een rol. De toegediende dosis anestheticum is echter slechts een begin punt

voor de evaluatie van de anesthesiediepte (Haskins, 2010; Haskins, 2011).

Een ‘normale’ dosis geeft niet altijd een gemiddelde anesthesie, maar kan ook een diepere of juist

lichtere anesthesie veroorzaken in de patiënt dan zou worden verwacht. Hierbij spelen onder meer

hypothermie, onderliggende ziekte en individuele verschillen in gevoeligheid een rol. Daarnaast heeft

elke infuuspomp, spuitpomp of verdamper zijn eigen afwijking en kan de werkelijk toegediende dosis

verschillen van de dosis die men denkt toe te dienen (Haskins, 2010; Haskins, 2011).

Bewegingen

Spontane bewegingen van de patiënt zijn doorgaans een goede indicatie van een te geringe

anesthesiediepte. Bij sommige anesthetica, met name propofol en bij anesthesie protocollen op basis

van opiaten kunnen spontane bewegingen voorkomen, zonder dat zij gerelateerd zijn aan

onvoldoende diepe anesthesie (Haskins, 2010; Haskins, 2011).
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Ook reflexmatige bewegingen in reactie op chirurgische handelingen zijn een teken van slechts een

lichte anesthesie. Dit duidt echter niet op pijn of bewustzijn van de stimuli (Haskins, 2010; Haskins,

2011).

Reflexen

Er zijn verschillende reflexen die kunnen worden gebruikt om de anesthesiediepte te evalueren. Met

name de palpebrale reflex, pupilreflex en de slikreflex kunnen worden geëvalueerd (Haskins, 2010;

Haskins, 2011).

De aanwezigheid van een slikreflex is bij nagenoeg alle diersoorten een teken van een lichte

anesthesie (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010; Haskins, 2011).

De aanwezigheid van een pupilreflex is een teken van een lichte anesthesie, hoewel deze reflex

onderdrukt kan worden indien ook parasympaticolytica werden aangewend. Daarnaast kan de

palpebrale reflex soms refractair worden bij overstimulatie (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010; Haskins,

2011).

De palpebrale reflex wordt frequent gebruikt om de diepte van de anesthesie te evalueren. De

aanwezigheid van deze reflex duidt op een lichte anesthesie, terwijl de afwezigheid ervan duidt op een

matige tot diepe anesthesie. Doorgaans streeft men naar een anesthesiediepte waarbij deze reflex net

aanwezig of afwezig is. Bij sommige individuen treed de palpebrale reflex echter ook bij geringe diepte

van de anesthesie niet op. Indien ketamine als anestheticum wordt gebruikt blijft de palpebrale reflex

aanwezig (Haskins, 2010; Haskins, 2011). Wordt vaak gebruikt in combinatie met de stand van de

oogbol

Stand van de oogbol

Bij gebruik van de meeste anesthetica ziet men bij een matig diepe anesthesie dat de ogen naar

ventro-mediaal gedraaid zijn, terwijl bij zowel een lichte als een diepe anesthesie de ogen centraal

staan. Bij een lichte anesthesie is de pupil matig van grootte, bij een diepe anesthesie ziet men

mydriase van de pupil. Bij gebruik van ketamine ziet men deze oogbolrotatie echter niet optreden

(Dugdale, 2010b; Haskins, 2010; Haskins, 2011).

Cardiovasculaire en respiratoire parameters

Indien hartfrequentie, bloeddruk, ademhalingssnelheid of tidaal volume abrupt toenemen duidt dit op

een geringe diepte van de anesthesie, vooral wanneer dit gelieerd is aan chirurgische stimulatie

(Dugdale, 2010b). Doorgaans ziet men bij diepere anesthesie een trend van lagere hartfrequentie,

bloeddruk en tragere ademhaling en bij minder diepe anesthesie ziet men het tegenovergestelde.

Deze variaties zijn echter weinig gevoelig en worden vaak pas gezien na plots ontwaken van de

patiënt of wanneer zij plots cardiovasculaire collaps vertonen. Deze parameters worden bovendien

door tal van andere factoren beïnvloed dan door enkel de anesthesiediepte (Haskins, 2010; Haskins,

2011).

Bij dieren die dieper onder anesthesie zijn ziet men vaker een verschuiving naar abdominale

ademhaling en ook bradypnee en hypoventilatie komen vaker voor bij deze patiënten (Haskins, 2010;

Haskins, 2011).
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Kaakspiertonus

De tonus van de kaakspieren kan ook worden gebruikt voor het inschatten van de anesthetische

diepte. Deze tonus evolueert van uitgesproken tonus naar een matige tonus tot geen tonus bij

respectievelijk een lichte, matige en diepe anesthesie. Deze tonus dient geïnterpreteerd te worden

naargelang diersoort, ras en leeftijd. Bij pups is de kaaktonus altijd afwezig en dus kan deze

parameter daar niet worden gebruikt om de anesthesiediepte in te schatten (Haskins, 2010; Haskins,

2011).

6.2 Monitoring van de fysiologische parameters

De meeste peri-anesthetische problemen kennen hun oorsprong in de cardiovasculaire en respiratoire

stelsels. Bijgevolg is het overgrote deel van de voor de monitoring gebruikte technieken gericht op

deze orgaansystemen (Haskins, 2010)

6.2.1 Monitoring van cardiovasculaire parameters

Hartritme

Het hartdebiet wordt bepaald door de hartfrequentie en het slagvolume. Wanneer de hartfrequentie

licht daalt, zal het slagvolume toenemen, waardoor het hartdebiet hetzelfde blijft. Wanneer de

hartfrequentie echter te sterk daalt zal het hartdebiet verminderen, wat dikwijls gepaard gaat met

hypotensie (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010). Indien er geen hypotensie optreed of kan worden

opgemerkt stelt men bij grote honden een ondergrens van 60 à 55 bpm voor de hartfrequentie. Indien

de hartfrequentie lager komt te liggen dient ingegrepen te worden (Haskins, 2010; Clarke et al., 2014).

Tachycardie kan ook voorkomen, dit kan zoals eerder aangehaald werd een teken zijn van een

onvoldoende anesthesiediepte, maar is dit niet noodzakelijkerwijs steeds de oorzaak. Tachycardie

wordt enkel als een probleem aangezien indien de hartfrequentie zodanig toeneemt dat het hart zich

in de diastole onvoldoende kan vullen met een afname van het slagvolume en het hartdebiet tot

gevolg. De maximale grens voor de hartfrequentie wordt bij honden gelegd rond de 200bpm (Haskins,

2010).

Ventriculaire aritmieën , wanneer zij voor de anesthesie niet aanwezig waren , duiden vooral op

anesthetische complicaties. Wanneer deze afwijkingen op het electrocardiogram (ECG) worden

waargenomen dient men zich er eerst van te verzekeren dat het effectief ventriculaire aritmieën betreft

alvorens actie te ondernemen (Haskins, 2010). Daarnaast is therapie niet steeds noodzakelijk (Clarke

et al.). Behandeling is enkel nodig indien de ventriculaire aritmieën de cardiovasculaire functies

bedreigen. Het is vaak noodzakelijk te behandelen wanneer de hartfrequentie toeneemt tot de

maximum toegelaten grenswaarde, de ventriculaire extrasystolen multiform zijn of wanneer de

ventriculaire extrasystole de T-golf van de voorgaande depolarisatie overlapt (Haskins, 2010; Pariaut,

2015).
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Ventriculaire aritmieën kunnen door tal van factoren worden veroorzaakt waaronder, vrijstelling van

endogene catecholamines, gebruik van sympaticomimetica, hypoxie, hypocapnie, hypovolemie,

hypotensie, myocarditis, trauma, hypokalemie, hyperkalemie, verhoogde intracraniale druk, viscerale

aandoeningen zoals maagtorsie (Haskins, 2010; Pariaut, 2015).

Bloeddruk

Bij een patiënt onder anesthesie kan de bloeddruk op verschillende manieren bepaald worden. Twee

frequent gebruikte opties zijn de niet-invasieve bloeddruk meting (NIBD) en de invasieve arteriële

bloeddruk meting (Johnson, 2007).

De arteriële bloeddruk wordt met name bepaald door het hartdebiet en de systemische vasculaire

weerstand. De bovendruk of systolische druk (SAP) is vooral afhankelijk van het slagvolume en de

compliance van de arteriën, terwijl de onderdruk of diastolische druk (DAP) vooral wordt bepaald door

de hartfrequentie en de systemische vasculaire weerstand (Haskins, 2010). Uit de systolische en

diastolische bloeddruk kan de gemiddelde bloeddruk (MAP) bepaald worden. Vanuit een fysiologisch

oogpunt is vooral de MAP van groot belang aangezien dit de drijvende kracht is achter de

weefselperfusie (Johnson, 2007; Haskins, 2010).

Niet-invasieve bloeddruk bepaling kan onder meer worden uitgevoerd met behulp van doppler of

oscillometrie. Afhankelijk van het gebruikte meetinstrument kan ofwel enkel de SAP, zowel SAP en

DAP of zowel SAP, DAP als MAP bepaald worden (Johnson, 2007; Dugdale, 2010b; Haskins, 2010).

De metingen met niet-invasieve technieken zijn minder betrouwbaar naar mate de meting wordt

uitgevoerd ter hoogte van kleinere arteriën. De meting is ook minder betrouwbaar bij een lagere

bloeddruk en bij vasoconstrictie. (Haskins, 2010).

Directe, invasieve bloeddruk bepaling is betrouwbaarder en kan een meer continue bloeddruk

bepaling geven dan de niet-invasieve technieken. Voor deze methode van bloeddruk bepaling dient

men een arteriële katheter te plaatsen (Johnson, 2007; Haskins, 2010). Bij de gezelschapsdieren

plaats men deze katheter dikwijls ter hoogte van de dorsale metatarsale arterie of in de oorarterie

(Johnson, 2007; Haskins, 2010).

De normaalwaarden voor SAP, DAP en MAP zijn respectievelijk 110-190mmHg, 55-110 mmHg en 80-

130mmHg (Cooper, 2015).

Een voldoende hoge bloeddruk is noodzakelijk om voldoende weefselperfusie mogelijk te maken. Een

voldoende hoge bloeddruk staat echter niet per definitie gelijk aan een goede weefselperfusie (Aldrich,

2007). De aanwezigheid van hypotensie betekent niet per definitie dat er onvoldoende weefselperfusie

aanwezig is. Met name het drukverschil tussen arteriële druk en weefseldruk is van essentieel belang

voor de mate van weefselperfusie die mogelijk is (Aldrich, 2007).

Men kan wel stellen dat bij een MAP lager dan 80mmHg alertheid geboden is, zeker wanneer de MAP

verder daalt tot onder 60mmHg dient actie ondernomen te worden om de bloeddruk terug op peil te

krijgen (Aldrich, 2007; Haskins, 2010). Wanneer de MAP lager is dan 60mmHg komt namelijk de

weefselperfusie in het gedrang (Friedman et al., 2003; Cooper, 2015).
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Perifere perfusie

De perifere perfusie kan men het best nagaan aan de hand van de kleur van de mucosae en de CVT.

De kleur van de mucosae geeft vooral informatie over de mate van vasoconstrictie of vasodilatatie ter

hoogte van het capillaire bed in de perifere weefsels. Indien er perifeer vasoconstrictie aanwezig is zijn

de mucosae duidelijk bleker, wanneer er vasodilatatie aanwezig is kunnen dan weer hyperemische

mucosae worden gezien (Haskins, 2010).

Ook de CVT geeft informatie over de perifere perfusie, bij vasoconstrictie is de CVT vaak verkort (<2

sec), soms zelfs tot minder dan 1 seconde. Bij vasodilatatie daarentegen is de CVT vaak juist verlengd

(>2sec). Indien er vasodilatatie of vasoconstrictie aanwezig is dient men  de onderliggende oorzaak te

achterhalen en aan te pakken. Vasoactieve geneesmiddelen worden doorgaans pas in de laatste stap

van de therapie aangewend (Haskins, 2010).

6.2.2 Monitoring van respiratoire parameters

Ademfrequentie, patroon en tidaal volume

De ademhalingsfrequentie op zich kan sterk variëren en is zolang deze binnen toelaatbare normen

valt van weinig belang in de monitoring. Bradypnee kan het gevolg zijn van onder meer hypothermie

en een diepe anesthesie. Tachypnee kan echter talrijke oorzaken kennen en men moet oppassen niet

te snel te besluiten dat dit het gevolg zou zijn van een onvoldoende diepe anesthesie (Haskins, 2010).

Het tidaal volume kan men proberen in te schatten op basis van de adembewegingen, of bij

geïntubeerde dieren kan het tidaal volume vaak worden afgelezen op het anesthesie toestel.

Normaliter bedraagt het tidaal volume zo’n 8 – 20 ml/kg lichaamsgewicht (Haskins, 2010).

Capnografie

Bij capnografie wordt de CO2 concentratie in de ademgassen gemeten (Pypendop, 2015). Dit gebeurt

op een niet-invasieve manier, tijdens zowel inspiratie als expiratie wordt de CO2 concentratie bepaald

(Nagler & Krauss, 2008). Het gebruik van capnografie stelt de anesthesist in staat om na te gaan hoe

efficiënt de ventilatie van de longen plaats vindt en tal van onderliggende problemen op te sporen

(Haskins, 2010). Op basis van de bekomen informatie uit het capnogram kan men onder normale

omstandigheden een vrij goede schatting maken van de arteriële partiële druk van CO2 (PaCO2)

(Pypendop, 2015).

Zoals gezegd kunnen afwijkingen in het capnogram indicatief zijn voor tal van verschillende

problemen.

Observed Problem Possible Cause(s)

No waveform Apnea; Obstructed aspirating tubing

Increased baseline Rebreathing malfunction; Contaminated sample

cell

Increased plateau Hypoventilation; Increased rate of carbon dioxide

production
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Decreased plateau

To a new, stable level Hyperventilation; Hypothermia; Airway leaks;

Tachypnea; Pulmonary thromboembolism;

Capnograph calibration error

Abruptly to zero Airway obstruction; Airway disconnect; Apnee;

Cardiac arrest

Flattened upsweep Small airway narrowing and increase in disparity

of alveolar  time constants

Flattened downsweep Rebreathing

Unstable, fluctuating plateau Spontaneous breathing during ventilation

Saturatie

Een goede oxygenatie van het bloed en de weefsels tijdens de anesthesie is van cruciaal belang. Het

kan noodzakelijk zijn om de patiënt kunstmatig te beademen om dit doel te bereiken. De verzadiging

van hemoglobine met zuurstof kan gemakkelijk gemeten worden door middel van pulsoximetrie (Caroll

& Martin, 2007). Hierbij kan op basis van de absorptie van rood tot infrarood licht het percentage

hemoglobine dat is omgezet tot oxyhemoglobine worden bepaald (Johnson, 2007; Haskins, 2010).

De hemoglobine-zuurstof saturatie (SO2) wordt weergegeven als een percentage beschikbaar

hemoglobine, omgezet in oxyhemoglobine. De mate van saturatie is onder meer afhankelijk van de

zuurstofdruk ter hoogte van de alveoli (Haskins, 2010).

Pulsoximetrie is een goed hulpmiddel voor de anesthetische monitoring van de patiënt. Zowel de

polsslag als de saturatie worden gemeten (Johnson, 2007; Haskins, 2010). Om goede metingen te

krijgen is een redelijk geslagen perifere pols noodzakelijk. De belangrijkste reden voor het slecht

functioneren van het instrument is vasoconstrictie. Pulsoximetrie geeft dus een monitoring van het

mechanisch functioneren van het cardiopulmonair systeem. (Haskins, 2010).

Onder normale omstandigheden ziet men een saturatie van 98%, vanaf een saturatie van 95%

spreekt men van hypoxie. Het verschil tussen normoxie en hypoxie is dus maar klein. Bij een waarde

onder de 90% spreekt men van uitgesproken hypoxie (Haskins, 2015). Vanaf een saturatie van 93% is

verdere zuurstofsupplementatie en therapie aangewezen om de patiënt te ondersteunen (Mazzaferro,

2015).

Onjuiste metingen kunnen voorkomen, waarbij de meting doorgaans lager uitvalt dan de effectieve

saturatie. Indien de gemeten waarde niet overeen lijkt te komen met de klinische toestand van de

patiënt is het aangeraden te proberen de meting op andere locaties aan het lichaam te herhalen. Dan

kan gekozen worden om ofwel het gemiddelde van de gemeten waarden ofwel de hoogst gemeten

waarde aan te houden (Haskins, 2010).

Tabel 2. Afwijkingen op het capnogram en hun mogelijke oorzaken (Haskins, 2010).
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Bij patiënten met anemie dient extra aandacht besteed te worden aan het voorkomen van cyanose en

hypoxie ter hoogte van de weefsels. Dit omdat het zuurstofdragend vermogen van het bloed duidelijk

verminderd is (Harvey en Ettinger, 2007). Gezien het risico op hypoxie is het bij deze patiënten sterk

aangeraden gebruik te maken van een pulsoxiemeterie tijdens en na de anesthesie. Zo kan men de

zuurstofsaturatie van het bloed nauw opvolgen. De grootste risicoperiode op hypoxie ligt voor

patiënten met anemie rond het beëindigen van de anesthesie. Op dat moment daalt het

zuurstofpercentage in de ingeademde lucht plots sterk. Tijdens de anesthesie krijgen de patiënten

dikwijls lucht toegediend met een hoger zuurstof gehalte, soms tot 1.0. Bij het beëindigen van de

anesthesie kan dit zuurstofpercentage plots terug vallen tot 0.21 (Harvey en Ettinger, 2007). Een

belangrijk risico in dit opzicht is dat patiënten met anemie vaak geen tekenen van cyanose vertonen,

ondanks een te lage zuurstofsaturatie van het bloed. Om die reden is bij dergelijke patiënten het

opvolgen van de zuurstofsaturatie met behulp van een pulsoxiemeter ook post-anesthetisch van groot

belang (Harvey en Ettinger, 2007).

Lichaamstemperatuur

Het opvolgen van de lichaamstemperatuur is van groot belang om tijdig het optreden van hypothermie

of hyperthermie te onderkennen en aan te kunnen pakken.

Hypothermie tijdens de anesthesie wordt mede veroorzaakt door de gebruikte anesthetica, zij

onderdrukken de spieractiviteit, het metabolisme en het thermoregulatorisch centrum van de

hypothalamus (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010). Daarnaast kunnen talrijke andere factoren bijdragen

aan het warmteverlies tijdens de operatie. Denk onder meer aan verdamping van scruboplossingen en

ontsmettingsmiddelen vanaf de huid, toediening van infuusvloeistoffen, verdamping van vocht uit de

blootgestelde weefsels en warmtegeleidende oppervlakten (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010).

Hypothermie gaat gepaard met onder meer een verlaagde behoefte aan anesthetica, verlengde

recovery (Haskins, 2010).

Hyperthermie kan occasioneel voorkomen, met name bij grotere honden. Dit is met name het gevolg

van een overmatig indekken van de patiënt met doeken. Dit effect kan verergerd worden door perifere

vasoconstrictie, waardoor de warmteafgifte verminderd, het gebruik van ketamine en hoge

omgevingstemperaturen (Dugdale, 2010b; Haskins, 2010).
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CASUÏSTIEK

1. Anamnese en pre-anesthetisch onderzoek

1.1 Anamnese

De patiënt, een vrouwelijk gecastreerde Duitse dog van 2 jaar oud, werd op de kliniek

gezelschapsdieren van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent aangeboden in shock.

De patiënt werd aangeboden voor een abdominale exploratie in verband met het vermoeden van een

hemoabdomen.

De dag voordien was de hond tijdens de loopsheid gesteriliseerd bij de eigen dierenarts, tijdens die

chirurgie vond de dierenarts bloederig vocht in het abdomen. Na de operatie bleef de patiënt

lethargisch en werd nabloeden van de operatiewond gezien.

Gedurende de nacht werd er geen verbetering van de klinische toestand waargenomen, waarop de

patiënt werd doorverwezen naar de kliniek kleine huisdieren van de faculteit diergeneeskunde in

Merelbeke.

Uit de anamnese bleken er buiten het vermoeden van hemoabdomen en de aanwezige shock geen

verdere tegenindicaties of risicofactoren voor anesthesie.

1.2 Pre-anesthetisch onderzoek

1.2.1 Klinisch onderzoek

Op het klinisch onderzoek werden tachycardie (180bpm), zwak geslagen polsen, hyperemie van de

mucosae en een licht verlengde capilaire vullingstijd (CVT) van 2 seconden opgemerkt. Bij controle

van de bloeddruk werd ook hypotensie terug gevonden. De systolische bloeddruk bedroeg 55mmHg.

Er werd op dat moment geconcludeerd dat de patiënt in shock toestand verkeerde.

Bij patiënten in shock kan men een onderscheid maken tussen gecompenseerde en

gedecompenseerde shock. Bij patiënten in gecompenseerde shock ziet men tachycardie, sterk

geslagen polsen, normaal bewustzijn, warme extremiteiten, hyperemische mucosae met een normale

of versnelde CVT. Daarnaast ziet men vaak tachypnee en een verminderde urine productie (Dugdale,

2010a). Bij patiënten die in gedecompenseerde shock verkeren kunnen de symptomen sterk variëren.

Zowel tachycardie als bradycardie kunnen voorkomen, de polsen zijn doorgaans zwak geslagen en de

CVT is verlengt. De mucosae zijn ook bij patiënten die in decompensatoire shock verkeren

hyperemisch. Daarnaast ziet men in decompensatoire shock vaak ook een verminderd bewustzijn en

een gedaalde lichaamstemperatuur (Dugdale, 2010a).

Op basis van deze informatie en de symptomen die werden gezien zou besloten kunnen worden dat

de patiënt op het moment van aanbieden zich in een toestand van gedecompenseerde shock bevond.
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1.2.2 Pre-anesthetisch bloed onderzoek

Naast het algemeen klinisch onderzoek werd er eveneens bloed afgenomen voor een pre-

anesthetisch bloedonderzoek. Hierbij werden hematologie, biochemie en de stollingstijden

gecontroleerd. Hierbij werden geen klinisch relevante afwijkingen gevonden.

Ook de lactaat concentratie in het bloed werd bepaald. Deze waarde was duidelijk verhoogd. De

gemeten lactaat concentratie bedroeg 7.04 mmol/L (ref. 0.5 – 2.5). Deze verhoogde concentratie

lactaat in het bloed kan overeen komen met de diagnose van shock in de patiënt. Ten gevolge van

onvoldoende perifere doorbloeding neemt de anaerobe verbranding van glucose toe, waarbij er meer

lactaat gevormd wordt (Aldrich, 2007; Moon-Massat, 2007). Bepaling van de lactaat concentratie in

het bloed kan informatie geven wat betreft de prognose. Naarmate de stijging van het lactaat gehalte

meer uitgesproken is, zal de prognose voor de patiënt verslechteren (Caroll & Martin, 2007)

1.3 Diagnose

Op basis van de informatie bekomen uit de anamnese en het pre-anesthetisch onderzoek werd een

diagnose gesteld van hypovolemische shock met een vermoeden van hemo-abdomen, mogelijks ten

gevolge van persisterende bloeding na sterilisatie.

2. Stabilisatie van de patiënt

Voordat de patiënt onder anesthesie gebracht werd moest deze eerst gestabiliseerd worden. Om tot

stabilisatie te kunnen komen was infuustherapie noodzakelijk, hiertoe werd een intraveneuze katheter

geplaatst. Aangezien ook rekening werd gehouden met de mogelijke noodzaak van een

bloedtransfusie of autotransfusie werd ook direct een tweede intraveneuze katheter geplaatst.

Bijgevolg werd er in zowel de linker als de rechter voorpoot een intraveneuze katheter geplaatst.

Bloedproducten dienen immers steeds te worden toegediend langs een aparte intraveneuze

toegangspoort (Moon-Massat, 2007) en zeker niet via dezelfde infuuslijn als vloeistoffen die calcium of

bicarbonaat bevatten (Moon-Massat, 2007). Enkel een 0.9% NaCl oplossing mag via dezelfde

katheter als bloed of bloedproducten worden toegediend (Gibson, 2007).

Pre-operatief was er geen noodzaak om al een bloedtransfusie op te starten aangezien de

hematocriet boven de minimale grenswaarde van 30-34% lag die Moon-Massat (2007) adviseert als

minimale pre-operatieve hematocriet. De gemeten hematocriet was immers 35% bij de manuele

bepaling en 45.8% bij de automatische bepaling, beide waarden zijn voldoende hoog om af te zien

van een pre-operatieve bloedtransfusie. Pre-operatief waren ook de stollingstijden van de patiënt

bepaald. Daar deze niet verlengd waren was er geen indicatie aanwezig om een plasmatransfusie op

te starten. Plasmaproducten kunnen immers dienst doen als een bron van stollingsfactoren en

bijgevolg kan een plasmatransfusie aangewezen zijn bij tal van stollingsstoornissen, maar ook bij

chirurgische patiënten met een actieve bloeding (Gibson, 2007).

Na het plaatsen van de intraveneuze katheters werd gestart met infuustherapie, waarbij zowel Ringer

lactaat oplossing en een 6% hydroxyethylzetmeel oplossing (Voluven®) werden aangewend.
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Daarnaast werd eveneens pijnmedicatie opgestart, met methadon (comfortan®) aan een dosis van

0.1 mg/kg.

Ter behandeling van de shock toestand werd vloeistof toegediend volgens het shock protocol, waarbij

de infusiesnelheid van de Ringer lactaat oplossing 90ml/kg/h bedroeg, waarbij de klinische parameters

van het dier elke 15 minuten werd geëvalueerd. Eveneens werd een bolus Voluven® toegediend van

5ml/kg. Tijdens de toediening van de Voluven® bolus bleek de patiënt echter een allergische reactie

te vertonen op dit product. Na korte tijd werd er een opzwellen van kop en poten opgemerkt even als

erythreem. In respons op deze overgevoeligheidsreactie werd 0.3mg/kg promethazine (Phenergan®)

toegediend, waarna de symptomen verminderden. Eveneens werd de infusie met Voluven® gestopt.

Overgevoeligheidsreacties op colloïden komen voor, over de frequentie van hun voorkomen in de

diergeneeskunde zijn echter geen cijfers gekend (Moon-Massat, 2007).

Een dergelijke anafylactische reactie treed doorgaans direct op, al na toediening van een kleine

hoeveelheid van de infusievloeistof. Een overgevoeligheidsreactie op colloïden kan zich uiten door

hypotensie, ischemie, erytheem, urticaria, benauwdheid en zwellen van de keel (Moon-Massat, 2007;

Fresenius Kabi, 2014).

Nadat de klinische toestand van de patiënt voldoende gestabiliseerd was, werd de anesthesie

geïnduceerd.

Bijlage 1. bevat een visualisatie van de aan deze patiënt toegediende vloeistoftherapie en medicatie.

Tijdens de anesthesie werden verdere pogingen gedaan de patiënt zo stabiel mogelijk te houden.

Hiertoe werd de therapie met Ringer lactaat verder gezet, initieel aan een snelheid van 1.6ml/kg/h, wat

werd verhoogd tot 20ml/kg/h, vermoedelijk in verband met de persisterende hypotensie die werd

waargenomen na inductie van de anesthesie.

Ook werd er gedurende de anesthesie een autotransfusie opgestart. Hiervoor werd het bloed dat in

het abdomen aanwezig was gebruikt, dit werd verzameld en geprepareerd zodat een autotransfusie

kon doorgaan. Deze autotransfusie werd nadien gevolgd door een bloedtransfusie met volbloed.

3. Anesthesie

3.1 Anesthesie protocol

Met het oog op pijnbestrijding werd allereerst 0.1 mg/kg methadon intraveneus (IV) toegediend. Hierna

werd eveneens een goede sedatie waargenomen en verdere premedicatie werd niet noodzakelijk

geacht. Het gebruik van dexmedetomidine of een andere α2-agonist is bij een patiënt in shock

bovendien tegenaangewezen. Dit met name omwille van de bradycardie en hypotensie die door deze

producten veroorzaakt kan worden (BCFIvet, 2014). Bij een patiënt in shock zijn deze bijwerkingen

nog minder gewenst dan bij een stabiele anesthesie patiënt.

Ook tegen het gebruik van acepromazine bestonden er bezwaren gezien het feit dat ook hier

hypotensie een mogelijke bijwerking is (BCFIvet, 2014). Het gebruik van acepromazine zou

overwogen kunnen worden indien de patiënt cardiovasculair gezien voldoende gestabiliseerd zou zijn
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(Caroll & Martin, 2007). Dit was echter niet het geval. Bovendien kan acepromazine ook leiden tot een

verdere daling van de hematocriet door stapeling van rode bloedcellen in de milt. Ook dit is bij een

patiënt met hemorrhagische shock ongewenst (BCFIvet, 2014).

Nadat er voldoende sedatie bekomen werd en de patiënt voldoende gestabiliseerd was werd de

anesthesie geïnduceerd. Voor de inductie maakte men gebruik van een combinatie van midazolam

(0.2mg/kg) en fentanyl (5µg/kg). Dit is in lijn met de aanbevelingen zoals gedaan door Caroll en Martin

(2007). Midazolam heeft immers een minimaal effect op het cardiovasculair stelsel en gelijktijdig

gebruik van fentanyl laat toe de benodigde dosis verder te verlagen en een meer betrouwbare sedatie

te bekomen dan wanneer midazolam alleen gebruikt wordt (Caroll & Martin, 2007; Hammond, 2007).

Als onderhoudsanestheticum werd geopteerd voor inhalatie anesthesie met isofluraan. Dit

anestheticum heeft weliswaar een dosis afhankelijk hypotensief effect, maar bij gelijktijdig gebruik van

opiaten zoals fentanyl kan de dosis verlaagd worden (Caroll & Martin, 2007).

Er werd gedurende de anesthesie geopteerd voor een fentanyl continuous rate infusion (CRI), dit

omwille van de nood aan analgesie en omwille van de dosis verlaging van het inhalatie anestheticum

die daardoor mogelijk werd. Deze CRI werd 15 minuten na inductie opgestart aan een dosis van

10µg/kg/h, deze dosis werd na 20 minuten verhoogd tot 15µg/kg/h. Deze verhoging werd doorgevoerd

omwille van onvoldoende analgesie.

De gebruikte dosis isofluraan was laag. Initieel werd gestart met 1.5% isofluraan, deze dosis werd na

het opstarten van de fentanyl CRI verminderd tot 0.8%. Later werd deze dosis nog verder verlaagd.

Kort na de verhoging van de dosis fentanyl werd de isofluraan tijdelijk uitgezet. Na 15 minuten werd

de isofluraan terug opgezet, initieel op 0.8%, dit werd korte tijd nadien tijdelijk verhoogd naar 2%,

vermoedelijk omdat werd opgemerkt dat de anesthesie onvoldoende diep was. Er werd evenwel geen

palpebrale reflex opgemerkt. Na korte tijd op 2% gestaan te hebben werd de isofluraan terug gezet

naar 1%, waarna deze instelling behouden bleef tot het einde van de anesthesie periode.
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Vermoedelijk ontwaakte de patiënt rond het moment dat de verdamper op 2% werd ingesteld. Op dat

moment werd er namelijk ook alfaxan® (alfaxalone) iv ingespoten aan een dosis van 0.66mg/kg.

Alfaxan is een inductie anestheticum met gelijkaardige cardiovasculaire effecten als de combinatie

midazolam/fentanyl, echter verloopt de inductie vlotter (Muir et al., 2008; Psatha et al., 2011).

3.2 Verloop van de anesthesie

Tijdens de anesthesie werd de situatie van de patiënt opgevolgd aan de hand van onder meer een

electrocardiogram (ECG), invasieve bloeddruk bepaling, niet-invasieve bloeddruk bepaling (NIBP),

capnografie, pulsoximetrie en lichaamstemperatuur.

Tijdens de anesthesie werd ook een auto-bloedtransfusie opgestart, hiervoor werd het in het abdomen

aanwezige bloed steriel verzameld en behandeld om autotransfusie mogelijk te maken.

3.2.1 Cardiovasculaire parameters

Hartfrequentie

Gedurende de volledige anesthesie werd er bij de patiënt een tachycardie vastgesteld, deze

tachycardie was bij de aanvang van de anesthesie echter meer uitgesproken (175 – 190 bpm) dan

aan het einde van de anesthesie (±135 bpm). Een eerste aanname zou kunnen zijn dat de

hypovolemische shock tijdens de anesthesie verder werd gestabiliseerd en dat hiermee de afname in

hartfrequentie kan worden verklaard.

Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de bloeddruk blijkt echter dat gedurende de volledige

anesthesie periode hypotensie aanwezig was. Dit betekent dat de verlaging in hartfrequentie die werd

gezien niet te verklaren valt door een normalisatie van de hypotensie.

Een andere mogelijke verklaring van de vertraging van de hartfrequentie is de invloed van de

toegediende medicatie op het cardiovasculair stelsel. Hoewel bij de pre-medicatie en inductie van de

anesthesie specifiek werd gekozen voor producten met een minimale invloed op het cardiovasculair

stelsel kan een invloed hierop niet volledig ontweken worden. Als onderhoudsanestheticum werd

gewerkt met isofluraan. Van isofluraan is gekend dat er een dosis gebonden depressie van het

cardiovasculair stelsel optreed, met daardoor een mogelijke daling van de hartfrequentie tot gevolg

(BCFIvet, 2014). Daarnaast kreeg de patiënt gedurende de ingreep ook fentanyl toegediend via een

CRI. Fentanyl kan als nevenwerking aanleiding geven tot bradycardie (Holden, 2007a; BCFIvet,

2014). Het feit dat de verdere verlaging van de hartfrequentie min of meer samen viel met een

verhoging van de dosis fentanyl van 10µg/kg/h naar 15µg/kg/h versterkt het vermoeden dat fentanyl

hier mogelijks een invloed op de hartfrequentie heeft uitgeoefend.

Een andere mogelijke verklaring is het opstarten van de auto-bloedtransfusie. Kort na het opstarten

van deze auto-transfusie daalde de hartfrequentie licht. Er was voor die tijd echter al een initiële

vertraging van het hartritme aanwezig, van 175-190bpm tot rond de 150bpm. Na het opstarten van de

auto-transfusie daalde de hartfrequentie verder tot rond 130bpm.

De vertraging van het hartritme kende dus mogelijk meerdere onderliggende oorzaken.
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Bloeddruk

Ook de bloeddruk werd tijdens de anesthesie opgevolgd, de voornaamste methode van bloeddruk

bepaling die werd aangewend was invasieve bepaling van de arteriële bloeddruk. Dit was mogelijk

dankzij een arteriële katheter die geplaatst werd in de achterpoot. Voordat deze katheter geplaatst

werd en wanneer invasieve opvolging van de bloeddruk niet mogelijk was, zoals in de

voorbereidingsruimte, werd de bloeddruk opgevolgd door middel van NIBP bepaling.

Dankzij het gebruik van invasieve arteriële bloeddruk bepaling konden zowel de SAP, DAP en MAP

wordenopgevolgd bij de patiënt.

Belangrijk is om steeds te onthouden dat de amplitude van de polsen niet gecorreleerd is met de

arteriële bloeddruk. De amplitude van de pols wordt gecreëerd door het druk verschil tussen

systolische en diastolische bloeddruk, de amplitude zegt verder niets over de arteriële bloeddruk en

kan dus niet worden gebruikt voor de opvolging van de bloeddruk (Aldrich, 2007)..

Zoals eerder gesteld werd gedurende nagenoeg de gehele ingreep een hypotensie terug gevonden.

Enkel aan het begin van de anesthesie werd normotensie gezien. Korte tijd later werd er echter

hypotensie waargenomen. Dit kan eventueel het gevolg zijn van redistributie van de infusievloeistoffen

naar het extracellulaire compartiment, maar ook hier kunnen de gebruikte anesthetica een rol spelen.

Vervolgens bleef de bloeddruk gedurende de rest van de anesthesie periode min of meer stabiel

hypotens.

Normaalwaarden voor systolische en diastolische bloeddruk bij de hond liggen tussen respectievelijk

110-190 mmHg en 55-110mmHg. Voor de gemiddelde bloeddruk gelden normaalwaarden van 80-

130mmHg (Cooper, 2015). Hoewel een voldoende hoge bloeddruk noodzakelijk is om een goede

weefselperfusie mogelijk te maken, staat een voldoende hoge bloeddruk niet gelijk aan een goede

weefselperfusie (Aldrich, 2007). Het is door vasoconstrictie in het capillair bed mogelijk dat er ondanks

een voldoende arteriële bloeddruk onvoldoende weefselperfusie aanwezig is. Daarentegen is het ook
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bij een lage bloeddruk mogelijk dat er voldoende perfusie is van het capillaire bed. De mate van

weefsel perfusie is namelijk het gevolg van het verschil tussen arteriële druk en de druk van de

omgevende weefsels (Aldrich, 2007).

Het is echter wel aangeraden actie te ondernemen indien de SAP, DAP en MAP van de patiënt lager

zijn dan respectievelijk 90mmHg, 50mmHg en 60mmHg (Aldrich, 2007). Dit met name aangezien een

MAP van 60mmHg wordt gezien als de laagste waarde waarbij er voldoende doorbloeding de perifere

weefsels aanwezig is (Friedman et al., 2003; Cooper, 2015). Om de bloeddruk te verhogen zou men

gebruik kunnen maken van vasoactieve stoffen (,2007; Hollenberg, 2011). Vooral dobutamine en

efedrine worden hiervoor aangewend. Zowel dobutamine als efedrine geven aanleiding tot

vasoconstrictie en een verhoging van het hartdebiet. Dobutamine is kort werkzaam en wordt traag

intraveneus toegediend op effect, waarna een continue toediening nodig is om de bloeddruk op peil te

houden. Efedrine heeft een werkingsduur van 20 tot 30 minuten en wordt toegediend onder de vorm

van een intraveneuze bolus (Hubbell, 2007). Momenteel is er echter onvoldoende bewijs om het

gebruik van vasoactieve stoffen bij patiënten met hemorrhagische shock aan te raden (Kobayashi et

al., 2012).

3.2.2 Respiratoire parameters

Respiratie

Gedurende de volledige anesthesie periode heeft de patiënt zelfstandig geademd, hierbij lag de

ademhalingsfrequentie initieel duidelijk hoger dan later in de anesthesie periode. Aan het begin van de

anesthesie periode bedroeg de ademhalingsfrequentie 18 tot 27 ademhalingen per minuut. Later

vertraagde dit tot 8-11 ademhalingen per minuut. Deze vertraging in de ademhalingsfrequentie viel

ongeveer samen met een lichte verlaging van de hartfrequentie. Zoals eerder gesteld kan een afname

in hartfrequentie en ademfrequentie het gevolg zijn van een toegenomen anesthesiediepte. Deze

afname bleef echter ook aanwezig toen de dosis anestheticum verlaagd werd en verdween niet op het

moment dat het noodzakelijk bleek de dosis anestheticum terug te verhogen.

Eventueel kan het gebruik van fentanyl, vooral aan hogere doses, aanleiding geven tot een depressie

van het ademhalingscentrum. Hoewel deze onderdrukking zelden van klinisch belang is kan een effect

niet worden uitgesloten (Holden, 2007a; Benyaming, 2008; BCFI, 2014; BCFIvet, 2014). Het feit dat

de ademhalingsfrequentie afnam 10 minuten voordat de dosis fentanyl werd verhoogd (van 10µg/kg/h

naar 15µg/kg/h).  Aangezien de patiënt op dat moment echter al gedurende 15 minuten fentanyl kreeg

toegediend aan een snelheid van 10µg/kg/h kan een invloed van fentanyl op de

ademhalingsfrequentie niet worden uitgesloten.

Het tidaal volume werd enkel de laatste 45 minuten van de anesthesie genoteerd en bedroeg zo’n 9 -

12 ml/kg per ademhaling. Dit valt binnen de normaalwaarden van 8 – 20 ml/kg (Haskins, 2010).

Gedurende de eerste helft van de anesthesie varieerde de gemeten expiratoire CO2 concentratie

tussen 31 en 46 mmHg, waarmee deze vrij goed binnen de referentiewaarden viel. Vanaf 45 mmHg is

er immers sprake van hypercapnee (Marshall, 2004). Hierbij was wel een graduele stijging van de

expiratoire CO2 concentratie zichtbaar. In de tweede helft van de anesthesie werd deze stijging

geleidelijk doorgezet, waardoor er effectief hypercapnee ontstond. Er werden enkele keren waarden
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van 66 mmHg genoteerd. In de laatste 25 minuten van de anesthesie werd er echter weer een lichte

daling van de expiratoire CO2 concentratie waargenomen tot 51 mmHg.

De aanwezige hypercapnee ging niet gepaard met een verhoging van de ademfrequentie. Dit zou in

lijn kunnen liggen met een verminderde gevoeligheid van het ademhalingscentrum aan CO2

geïnduceerd door fentanyl (Holden, 2007a).

Perifere zuurstofSaturatie

De perifere zuurstofsaturatie die werd gemeten gedurende de chirurgie varieerde van 93% tot 100%.

De saturatie was gedurende de tweede helft van de anesthesie iets hoger dan gedurende de eerste

helft van de anesthesie, tijdens deze periode was de zuurstofvoorziening ook iets hoger. De eerste

helft van de anesthesie periode werd 2L zuurstof per minuut gegeven, halverwege de anesthesie werd

dit verhoogd naar 2,5L zuurstof per minuut. Vanaf dat moment was de laagst gemeten waarde 95%

saturatie.

Onder normale omstandigheden ziet men een saturatie van 98%, vanaf het moment dat de SO2 lager

is dan 95% wordt gesproken van hypoxie. Bij een waarde onder de 90% spreekt men van

uitgesproken hypoxie (Haskins, 2015). Vanaf een saturatie van 93% is verdere

zuurstofsupplementatie en therapie aangewezen om de patiënt te ondersteunen (Mazzaferro, 2015).

Het is mogelijk dat de saturatie af en toe werd onderschat. Er waren geen verdere symptomen van

hypoxie, de ademhalingsfrequentie en hartfrequentie vertoonden tijdens deze perioden van lagere

saturatie geen toename en ook aan de kleur van de mucosae werden geen veranderingen gezien.

Cyanose is echter steeds een laattijdig teken van uitgesproken hypoxie (Haskins, 2015) en is dus

minder gevoelig dan het gebruik van een pulsoximeter.

3.2.3 Lichaamstemperatuur

Tijdens de ingreep zelf was de lichaamstemperatuur niet goed op te volgen. Wegens de positionering

van de hond en de lokalisatie van het operatie veld was het niet mogelijk op steriele wijze de rectale

temperatuur te nemen bij de patiënt. Er kan in dergelijke gevallen eventueel gekozen worden voor

opvolging van de lichaamstemperatuur met een tracheaal in te brengen warmte sensor, maar hiervoor

werd in dit geval niet geopteerd.

Het feit dat het hier een vrij grote hond (volwassen Duitse Dog) betrof die pre-anesthetisch

normotherm was (38.3oC) zal in deze besluitvorming hebben mee gespeeld. Een groter dier is immers

minder geneigd tot het ontwikkelen van hypothermie dan een kleiner individu, aangezien kleinere

dieren verhoudingsgewijs een groter lichaamsoppervlak hebben.

Aan het einde van de 2 uur durende anesthesie werd de lichaamstemperatuur nogmaals

gecontroleerd. Op dat moment vertoonde de patiënt hypothermie, de lichaamstemperatuur was op dat

moment 34.6oC.



30
© 2015 Jasmijn van der Poel

3.3 Recovery na de anesthesie

Extubatie vond plaats 45 minuten na het beëindigen van de anesthesie. Tot het moment van extubatie

en de eerste periode erna werd de patiënt zeer strikt geobserveerd. Na extubatie werd de patiënt

verder vlot terug wakker.

De lichaamstemperatuur is geleidelijk terug genormaliseerd. De hypothermie die direct na de operatie

aanwezig was, 34.3oC normaliseerde binnen 4 uur naar 38oC. Hierbij was het gebruik van een

warmtelamp aangeraden in verband met de uitgesproken hypothermie die aanwezig was. Bij een

hond van een dergelijk formaat zou een minder uitgesproken hypothermie waarschijnlijk ook zonder

warmtelamp gecorrigeerd worden, maar in dit geval was gebruik van een warmtelamp (of andere

hulpmiddelen) aangewezen.

4. Verloop hospitalisatie periode

Tijdens de hospitalisatie periode heeft men speciale aandacht besteed aan de opvolging van

hartfrequentie, kleur van de mucosae, capillaire vullingstijd (CVT), de bloeddruk, het optreden van

ventriculaire extrasystolen (VPC’s) en ook de hydratatietoestand werd geëvalueerd.

Algemeen klinisch onderzoek

De eerste uren na het ontwaken werd ieder uur een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij onder meer

hartfrequentie, CVT, pols, lichaamstemperatuur en ademhaling werden gecontroleerd. Zes uur na het

ontwaken werd het interval van deze onderzoeken opgedreven naar om het uur.

De ademhaling heeft gedurende de hospitalisatie periode geen afwijkingen vertoond, deze was

regelmatig en kalm (16-24 ademhalingen/min). Omwille van de afwezigheid van symptomen van

respiratoire stress of hypoxie werd het niet noodzakelijk geacht om zuurstof supplementatie op te

starten.

Zoals al werd vermeld normaliseerde de lichaamstemperatuur over een viertal uren geleidelijk, zonder

assistentie of nood aan hulpmiddelen.

Er was gedurende de avond en nacht na de chirurgie de gehele avond tachycardie aanwezig met een

hartfrequentie tussen 120bpm en 151bpm. Hierbij waren de polsen steeds goed geslagen. Er werden

geen zwak geslagen of krachtig geslagen polsen opgemerkt.

Ook de kleur van de mucosae en de CVT werd opgevolgd. De mucosae waren steeds roze, de

capillaire vullingstijd was initieel verlengd, maar een vijftal uren na het beëindigen van de anesthesie

werd voor het eerst een normale CVT opgemerkt van minder dan 2 seconden. Tot op dat moment was

de CVT steeds gelijk aan 2 seconden of meer dan 2 seconden.

Bloeddruk

Gedurende de hospitalisatie periode werd ook de systolische bloeddruk opgevolgd. Dit gebeurde door

middel van een Doppler-bloeddrukmeting. De bloeddruk werd bepaald ter hoogte van de achterpoot,
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waarbij steeds dezelfde cuff rond dezelfde poot werd gebruikt om de bloeddruk zo betrouwbaar

mogelijk op te kunnen volgen.

Initieel werd de bloeddruk elk uur gecontroleerd, nadat deze gedurende een viertal uren vrij stabiel

bleef werd het interval verlengd en werd de bloeddruk om de twee uur opgevolgd. Gedurende de

hospitalisatie periode werd er geen hypotensie meer waargenomen. De systolische druk varieerde van

140mmHg tot 165mmHg. Deze waarden vallen goed binnen de normaalwaarden (110-190mmHg)

voor de systolische bloeddruk bij de hond (Aldrich, 2007; Cooper, 2015). Aangezien bij de hond, in

afwezigheid van bepalingen van de MAP, van hypotensie gesproken kan worden wanneer de

systolische bloeddruk lager is dan 90 of 100mmHg was er postoperatief geen sprake van hypotensie

(Cooper, 2015).

Elektrocardiogram

Gedurende de avond en nacht werden de cardiogene parameters zeer strikt opgevolgd, de patiënt lag

aan het elektrocardiogram (ECG) en zowel hartfrequentie en ritme werden strikt gemonitord. Tijdens

de monitoring werden frequent ventriculaire premature contracties (VPC’s) gezien, er werden echter

geen runs van meerdere VPC’s achtereen gezien. Er werden ook geen symptomen van cardiogene

problemen gezien en dus was een therapie om deze VPC’s te onderdrukken niet noodzakelijk.

Postoperatieve analgesie

Accurate post-operatieve pijnbestrijding heeft een grote invloed op het welzijn van de patiënt. Pijn kan

onder meer aanleiding geven tot stress, vertraagd herstel, verminderde eetlust en automutilatie.

Aangezien pijn bij gezelschapsdieren moeilijk heeft een preventieve houding wat betreft pijnbestrijding

de voorkeur. De eventuele nadelen van behandeling wegen duidelijk op tegen de nadelige

fysiologische en psychische effecten van pijn (Waterman-Pearson, 2007). Aangezien volledige
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analgesie dikwijls niet mogelijk is dient het doel van de therapie te rusten in het zo dragelijk mogelijk

maken van de situatie voor de patiënt (Hellyer et al., 2011).

Als analgetica worden post-operatief dikwijls ofwel Non-Steroïd Antiinflamatory Drugs (NSAID’s) ofwel

opiaten ofwel de twee tezamen gebruikt (Waterman-Pearson, 2007; Hellyer, 2011).

In deze casus werd gekozen voor een opiaat als anelgeticum. De avond en nacht volgend op de

ingreep werd methadon als anelgeticum gebruikt. Er werd elke 4 uur een dosis van 0.2mg/kg

methadon intraveneus toegediend. Met deze behandeling leek de patiënt voor de verzorgers

comfortabel en dus werd besloten de therapie niet aan te passen.

De ochtend volgend op de anesthesie werd de patiënt door de verantwoordelijke dierenarts

nagekeken, welke besloot de medicatie per oraal toe te dienen. Om die reden werd overgeschakeld

naar tramadol. De patiënt kreeg vanaf dat moment 3 maal daags 2.5mg/kg tramadol toegediend. De

overschakeling naar per orale medicatie had te maken met het feit dat de eigenaar de patiënt graag

zo spoedig mogelijk weer thuis wilde hebben. Gedurende de periode dat de patiënt nog in de kliniek

verbleef was zij ook met tramadol als analgeticum comfortabel voor de verzorgers.

Na het ontslag uit de kliniek werd de pijnmedicatie (tramadol 2.5mg/kg 3 maal daags) nog gedurende

5 dagen verder gezet.

Al met al werd er een goede evolutie gezien, de ochtend na de ingreep toonde de patiënt zich alert,

liep ze vlot mee aan de lijn en bij de dagelijkse controle werden geen redenen gezien om de hond

gehospitaliseerd te houden. De patiënt werd de dag na de ingreep ontslagen uit de kliniek.
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DISCUSSIE

Uit bovenstaande casus bespreking kan worden geconcludeerd dat bij deze patiënt binnen gekomen

met hypovolemische shock de anesthesie goed verliep.

Pre-anesthetisch werd de patiënt gestabiliseerd met behulp van Ringer lactaat infuus therapie aan

een snelheid van 90ml/kg/h. Er werd eveneens een poging gedaan om colloïden, meer bepaald

Voluven® aan te wenden, maar hierop vertoonde de patiënt een allergische reactie en dus werd deze

behandeling stil gelegd. Tijdens de anesthesie kreeg de patiënt nog altijd Ringer lactaat infuus, initieel

aan een snelheid van 1.6ml/kg/h, dit werd 10 minuten na het starten van de chirurgie echter verhoogd

naar 20ml/kg/h. Er werd ook een autotransfusie uitgevoerd met bloed dat uit het abdomen van de

patiënt werd gehaald, waarna dit geprepareerd werd om autotransfusie mogelijk te maken. Deze

autotransfusie werd vervolgens gevolgd door een bijkomende bloedtransfusie.

Na stabilisatie van de patiënt werd een anesthesie protocol gekozen met een minimale impact op de

cardiovasculaire parameters. Als premedicatie werd gekozen voor 0.1mg/kg methadone werd

gekozen voor een inductie met fentanyl (5µg/kg) met midazolam (0.2mg/kg). Voor de onderhoud van

de anesthesie werd gekozen voor isofluraan, waarbij de dosis werd afgesteld op de klinische evaluatie

van de anesthesiediepte van de patiënt. Gedurende de anesthesie werd ook een CRI fentanyl

aangesloten, initieel met een snelheid van 10µg/kg/h. Deze dosering werd na enige tijd verhoogd naar

15µg/kg/h. Het gebruik van fentanyl helpt door een synergetisch effect om een dosis verlaging van de

anesthetica mogelijk te maken en helpt met de analgesie.

Bij deze patiënt waren maar zeer lage doses isofluraan nodig voor onderhoud van de anesthesie. Dit

kan onder meer te danken zijn aan de gebruikte fentanyl CRI, maar ook de slechte klinische toestand

van de patiënt zal hieraan hebben bijgedragen. Het is immers geweten dat bij patiënten die in een

klinisch minder goede toestand verkeren dikwijls een lagere anesthesie dosis voldoet om de gewenste

anesthesiediepte te verkrijgen.

Tijdens de anesthesie werd er ook voor gekozen alfaxan® (alfaxalone) toe te dienen aan een dosis

van 0.66mg/kg. Op hetzelfde moment werd de verdamper opgedraaid naar 2% wat doet vermoeden

dat de patiënt op dit moment begon te ontwaken. Zoals gezegd is alfaxalone een intraveneus

anestheticum, het heeft vergelijkbare cardiovasculaire effecten als de fentanly/midazolam combinatie,

maar geeft een snellere inductie.

De anesthesie kende enkele complicaties, maar verliep zonder al te grote problemen. Onder meer

tachycardie, hypotensie en hypercapnee werden opgemerkt, waarvan voornamelijk de hypotensie van

groot belang was. Dit sluit aan met de situatie waarin de patiënt binnen kwam en de aard van de

ingreep die noodzakelijk was. Tijdens de anesthesie kreeg de patiënt grote hoeveelheden vloeistof

toegediend zoals in bijlage 1 te zien is. Het lukte tijdens de anesthesie niet de bloeddruk voldoende te

normaliseren. Na het ontwaken van de patiënt uit de anesthesie werden op het gebied van bloeddruk

echter geen problemen meer gezien. Het heeft echter ook na het ontwaken van de patiënt nog enkele

uren geduurd voordat de klinische parameters die gebruikt worden om de shock toestand van een

patiënt te evalueren volledig waren genormaliseerd.
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De recovery van de patiënt was iets vertraagd, dit kan echter het gevolg zijn van de vrij lange

anesthesie duur, de vrij hoge dosis fentanyl CRI tijdens de anesthesie en de algemene toestand van

de patiënt. Er werden echter tijdens de recovery geen problemen opgemerkt en vanaf het moment dat

de patiënt voldoende wakker was voor extubatie verliep de recovery normaal.

Het bij deze patiënt gekozen anesthesie protocol was gericht op een minimale cardiovasculaire

invloed. Er werden tijdens de anesthesie echter toch verschillende cardiovasculaire veranderingen en

afwijkingen opgemerkt. Deze veranderingen konden echter door verschillende factoren worden

verklaard en waren dus niet direct terug te leiden naar het gekozen anesthesie protocol. Daarnaast

werd er gedurende de anesthesie geen verslechtering van de klinische situatie van de patiënt gezien.

De recovery verliep iets vertraagd tot op het moment van extubatie, maar was daarna normaal. Al met

al kan worden geconcludeerd dat de anesthesie bij deze patiënt, binnen gekomen met

hypovolemische shock, succesvol verlopen is.
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BIJLAGE 1

Tijdlijn met betrekking tot infuustherapie en toegediende medicatie tijdens het verblijf in de kliniek

07/01/2015 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u 24u

1 2 3

97 ml/h1200 ml/hShock 97 ml/h

97 ml/h

1. Comfortan 0,1 mg/kg
2.   Phenergan 0,3 mg/kg (ivm huidreactie op voluven)
3.   Inductie

Midazolam 0,2 mg/kg
Fentanyl 5 µg/kg

4.   Cefazoline 20 mg/kg
5.   Lidocaïne 2ml/kg
6.   Alfaxan 4ml
7.   Comfortan 0.2 mg/kg
8.   Comfortan 0.2 mg/kg & Cefazoline 20 mg/kg
9.   Comfortan 0.2 mg/kg
10. Comfortan 0.2 mg/kg & Cefazoline 20 mg/kg
11. Tramadol 2.5mg/kg

3000 ml/h

1200 ml/h

Einde anesthesieInductie anesthesie

Hartman

Voluven

Autotransfusie

Bloedtransfusie

Sterofundin

Aankomst op de kliniek
Anamnese & lichamelijk

onderzoek Plaatsing IV
katheter

& Bloedname

4 6 7 8

5 ml/kg
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08/01/2015 01u 02u 03u 04u 05u 06u 07u 08u 09u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u

9 10 11

97ml/h

97ml/h

1. Comfortan 0,1 mg/kg
2.   Phenergan 0,3 mg/kg (ivm huidreactie op voluven)
3.   Inductie

Midazolam 0,2 mg/kg
Fentanyl 5 µg/kg

4.   Cefazoline 20 mg/kg
5.   Lidocaïne 2ml/kg
6.   Alfaxan 4ml
7.   Comfortan 0.2 mg/kg
8.   Comfortan 0.2 mg/kg & Cefazoline 20 mg/kg
9.   Comfortan 0.2 mg/kg
10. Comfortan 0.2 mg/kg & Cefazoline 20 mg/kg
11. Tramadol 2.5mg/kg

Hartman

Voluven

Autotransfusie

Bloedtransfusie

Sterofundin


