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Deel 1 
Probleemstelling



Probleemstelling

● Prevalentie gestegen leverwaarden?
● Hoog!!!!



Klinische Pathologie 1022 stalen

❖ AF Alkalisch Fosfatase
➢ zeer frequent
➢ 39%

❖ ALT 
➢ 17%

❖ GGT
➢ 19%

❖ AST
➢ 11%



Vragen

❖ Reden tot ongerustheid?

❖ Systematisch verder onderzoek?

❖ Gewoon hertesten? Hoe lang wachten?



Bedenkingen

❖ Gestegen leverwaarden door extrahepatische 

oorzaken!!

❖ Doorbloeding lever (a. hepatica, v. porta)

❖ Invloed van geneesmiddelen



Deel 2 
LEVERENZYMEN



Leverenzymen

❖ Cytolytische enzymen
➢ intracellulair

➢ beschadiging hepatocyten

➢ AST en ALT

❖ Cholestatische enzymen
➢ membraangebonden

➢ AF en GGT



ALT 
Alanine Aminotransferase

❖ Hond
➢ hoge sensitiviteit
➢ lage specificiteit

■ extrahepatische oorzaken uitsluiten
➢ lange halfwaarde tijd (2,5 dagen)





ALT 
Alanine Aminotransferase



ALT 
Alanine Aminotransferase

❖ Kat
➢ korte halfwaarde tijd

➢ geen enzymatische inductie door medicatie!!!

➢ specifieker dan bij de hond





AST 
Aspartate Aminotransferase

❖ Lever, skelet- en hartspier
❖ Leverbeschadiging sterkere stijging ALT dan 

AST
❖ Minder invloed van corticoïden en 

fenobarbital
❖ Halfwaardetijd

➢ hond 22u.
➢ kat 77 min.



AF
Alkalisch Fosfatase

❖ Aanwezig in verschillende weefsels!!
❖ Voornaamste serum/plasma

➢ Lever
➢ Bot
➢ Corticoïd-geïnduceerd (ENKEL HOND)

❖ Hoogste stijgingen
➢ Cholestase
➢ Primaire levertumoren

❖ Beperkte stijging
➢ Necrose
➢ Inflammatie



AF
Alkalisch Fosfatase

❖ Hoger bij jonge dieren!!
❖ Corticoïden

➢ Exogeen
➢ Endogeen

■ Cushing
■ Stress door langdurige ziekte

❖ Hond
➢ hoge sensitiviteit voor leveraandoeningen (80%)
➢ lage specificiteit (50%)

■ 94% indien GGT ook gestegen
❖ Kat

➢ Spec. 94% Sens. 50%





GGT
Gamma-Glutamyltransferase

❖ Hond
➢ stijging minder sensitief maar specifieker

■ minder invloed van extrahepatische aand. 
■ minder invloed van enzyminductie door farmaca

● bv. cortico en fenobarbital

❖ Kat OMGEKEERD
➢ hoge sensibiliteit (86%)

■ langere halfwaardetijd dan AF
➢ lage specificiteit (67%)
➢ Hepatische lipidose kat!!!

■ hoog AF
■ GGT normaal of beperkte stijging 



Nieuwe Biomarkers?
α-GST

❖ Ideaal
➢ kortere halfwaardetijd

■ opvolging behandeling
➢ hogere sensitiviteit

■ snellere diagnose hepatotoxiciteit
❖ GLUTHATION-S-TRANSFERASE???

➢ 4 iso-enzymes: α leverspecifiek
➢ rat: snellere en grotere stijging dan AST en ALT
➢ humaan: veel kortere halfwaardetijd
➢ hond: α-GST snellere stijging en daling na totale 

vasculaire hepatische occlusie



Nieuwe Biomarkers?
α-GST



Nieuwe Biomarkers?
micro-RNA

❖ Regulerende, niet-coderende stukjes RNA
➢ humaan: gevoeliger dan ALT (ethanol)

❖ Honden



Nieuwe Biomarkers?
micro-RNA

AH acute hepatitis
CH chronische 
hepatitis
BI biliary disease
MU mucocoele
CPSS shunts
HCA adenomas
HCC carcinomas
L lymhoma



Deel 3
Indicaties voor verder 
onderzoek



Volgende stappen

1. Signalement

2. Anamnese

3. Klinisch onderzoek

4. Leverfunctietesten



Signalement

❖ Leeftijd en raspredispositie
❖ Jonge hond met beperkte stijging van de 

leverwaarden en van een ras 
gepredisponeerd voor PSS



Signalement

❖ Leeftijd en raspredispositie
❖ Jong-volwassen hond met een (beperkte) 

stijging van het ALT en een raspredispositie 
voor C(A)H.



Signalement

❖ Leeftijd en raspredispositie
❖ Jong-volwassen hond met een (beperkte) 

stijging van het ALT en een raspredispositie 
voor Cu stapelingsziekte



Signalement

❖ Leeftijd

❖ Pup met stijging van het AF

➢ geen verder onderzoek zolang groeiplaten zichtbaar



Anamnese

❖ Niet opgemerkte klinische symptomen?
➢ vermageren
➢ verminderde eetlust
➢ occasioneel braken (CAH)
➢ vertraagde groei
➢ gedragsveranderingen (PSS)
➢ plasproblemen (urolithiasis PSS)
➢ speekselen (PSS bij de kat)
➢ PU/PD (Cushing)
➢ hijgen (Cushing)
➢ verminderd uithoudingsvermogen
➢ manken, stijfheid (botletsels)



Anamnese

❖ Medicatie?
➢ hepatotoxische geneesmiddelen

Amiodorane Griseofulvine Phenobarbital

Asparaginase Ketoconazole Tetracyclines

Carprofen Lomustine Sulfamiden

Diazepam Mebendazole Oxibendazole Zonisamide

Doxycycline Paracetemol



Anamnese

❖ Medicatie?
➢ hepatotoxische 

geneesmiddelen

➢ enzyminductie (niet bij 
de kat)
■ corticoïden
■ fenobarbital

❖ Paddestoelen!!
➢ Amanita
➢ Aflatoxines

❖ Xylitol



Leverfunctietesten

❖ Albumine

❖ Ammoniak

❖ Ureum

❖ Bilirubine

❖ Glucose

❖ Cholesterol

❖ Galzuren

❖ Stijging ammoniak of 
galzuren bevestigt 
leveraandoening

❖ Normale waarden sluiten 
leveraandoening NIET uit



Deel 3
Indicaties voor verder 
onderzoek



Indicaties voor verder onderzoek

❖ Elke stijging van het ALT bij een ras 
gepredisponeerd voor CH
➢ echo lever
➢ biopsie!!!

❖ Stijging van leverenzymen bij ras 
gepredisponeerd voor PSS
➢ leverfunctietesten
➢ echografie



Indicaties voor verder onderzoek

❖ Dieren op corticoïden (ook lokaal) of 
fenobarbital hertesten na het stopzetten van 
de behandeling

❖ Kat op methimazole testen bij controle T4

❖ Dieren zonder bijzondere predisposities 
hertesten na 4-tal weken



Indicaties voor verder onderzoek

❖ Uitgesproken stijging (3 tot 4-voudig)

❖ Progressieve of persisterende stijging

❖ Stijging van leverenzymen samen met 

abnormale functietesten

❖ Dieren bij dewelke een extra-hepatische 

oorzaak uitgesloten is



Deel 4
Verder Onderzoek



Verder onderzoek

1. Endocrinologische testen

2. Medische Beeldvorming
2.1. RX

2.2. Echografie

3. Cytologie 

4. Histopathologie



Endocrien

❖ Cushing
➢ Stijging AF 80% van de gevallen
➢ Begin aandoening weinig klinische symptomen
➢ C/C urine hoge sensitiviteit
➢ alle toediening exogene cortico uitsluiten OOK 

LOKAAL!!!
❖ Hypothyroïdie

➢ beperkte stijging ALT of/en AF
➢ hypercholesterolemie!!

❖ Hyperthyroïdie kat
➢ >7jr.



Radiografie

❖ Beperkt belang

❖ Grootte van de lever
➢ Criteria? Binnen ribbenboog

➢ As maag

■ parallel laatste rib

■ loodrecht lumbaalwervel





Radiografie

❖ Beperkt belang
❖ Grootte van de lever

➢ Criteria? Binnen ribbenboog
➢ As maag

■ parallel laatste rib
■ loodrecht lumbaalwervel

➢ Microhepathie (normale variatie “deep-chested”)
■ honden PSS 80% (grote nieren)

➢ Hepatomegalie (normale variatie!)
■ veralgemeend
■ lokaal

❖ Galstenen, gas, mineralisaties



Echografie

❖ Eerste keuze onderzoek

❖ Semiologie
➢ grootte

➢ vorm

➢ parenchym

➢ galblaas en galgangen

➢ vascularisatie



Echografie 
Diffuse Letsels parenchym

❖ ∆ echogeniciteit
➢ toename

➢ afname

➢ gemengd

❖ Lokalisatie letsels
➢ diffuus

➢ gelokaliseerd

■ enkelvoudig/multipel



Echografie 
Diffuse Letsels parenchym

❖ ∆ echogeniciteit
➢ diffuus: subjectief en moeilijk te beoordelen 

(instelling toestel!!!)
■ vergelijken met milt en nier
■ vergelijken met lig. falciforme
■ wanden v. porta



Echografie 
Diffuse Letsels parenchym

❖ ∆ echogeniciteit diffuus
➢ niet specifiek voor een bepaalde aandoening
➢ normale echodensiteit bij pathologie!!
➢ bepaalde aandoening verschillende 

verschijningsvorm





Echografie 
Diffuse toename echodensiteit

❖ Echografische symptomen
➢ Parenchym witter
➢ Wand v. porta minder afgelijnd
➢ Echodensiteit zoals milt of lig. falciforme, veel 

denser dan de nier
❖ DDx

➢ chronische hepatitis, fibrose
➢ Cu
➢ lipidose, cortico’s
➢ lymfoom
➢ shunt



Echografie 
Diffuse afname echodensiteit

❖ Echografische symptomen
➢ Parenchym zwarter
➢ Wand v. porta beter afgelijnd
➢ Echodensiteit = < niercortex

❖ DDx
➢ acute hepatitis
➢ lymfoom
➢ congestie
➢ amyloïdose



Echografie 
Gemengde echodensiteit

❖ Echografische symptomen
➢ Heterogeen beeld

❖ DDx
➢ Neoplasie
➢ Amyloïdose kat
➢ Nodulaire hyperplasie
➢ Hepatocutaan syndrome



Echografie 
Gemengde echodensiteit

❖ Primaire levertumoren
❖ Heterogeen
❖ Eén of meerdere kwabben

➢ of diffuus



Echografie 
Nodulen

❖ Heterogeen beeld
➢ enkelvoudig

➢ multipel

❖ DDx



Echografie 
Nodulen

❖ “TARGET” lesions
❖ Meestal metastasen (of lymfoom)





Echografie 
Galblaas Galgangen

❖ Normaal
➢ Anechoïsch

➢ “Sludge”
■ abnormaal bij de kat!!!!!

➢ Gebilobeerde galblaas (kat)



Echografie 
Galblaas Galgangen

❖ Normaal ductus
➢ Hond: max. 3mm
➢ Kat: max. 4mm
➢ Intrahepatische gangen niet zichtbaar



Echografie 
Galstenen

❖ Zelden
❖ Galblaas of galgangen
❖ !!Slagschaduw



Echografie 
Cholecystitis

❖ Verdikte wand
➢ normaal <2-3mm H <1mm K

❖ Dubbele ring
➢ ddx. oedeem, congestie



Echografie 
Extra-hepatische Obstructie

❖ Tumor of ontsteking
➢ lever
➢ pancreas
➢ galgangen
➢ duodenum
➢ lymfeklieren

❖ Tijdsverloop
➢ d0: opgezette D. cyst. en galbl.
➢ d2: opgezette D. Col.
➢ d5-7: intrahepatische galgangen
➢ opgezette galblaas??(<50%)



Echografie 
Mucocoele

❖ Opstapeling van mucus en cholecystitis
❖ Verdikte wand
❖ Typisch “KIWI”-beeld



Echografie 
Mucocoele

❖ Evolutie echografisch beeld!!!



Echografie 
Mucocoele

❖ Evolutie RUPTUUR!!



Echografie 
Porto-Systemische Shunts

❖ Echografische tekenen
➢ Grote nieren
➢ Kleine lever
➢ Portale vascularisatie moeilijk te herkennen
➢ Blaas- of/en nierstenen
➢ Ratio diameter V. Porta/Cava >0,8

❖ Shunt (gemakkelijk tot zeer moeilijk)
■ intra-hepatisch (grote rassen)
■ extra-hepatisch (kleine rassen)



Echografie 
Porto-Systemische Shunts

❖ Intra-hepatisch
➢ rechts
➢ midden
➢ links

❖ Gemakkelijker dan extra-hepatisch
➢ sens. 100% (ervaring!)







Echografie 
Porto-Systemische Shunts

❖ Extra-hepatisch
➢ moeilijk tot onmogelijk (Sens. 80%, spec 65%)

■ geen venster
● gastro-intestinaal gas
● kleine lever

■ grotere hond
➢ Rechts intercostaal

■ soms ventraal
➢ VCC opzoeken





Echografie 
Porto-Systemische Shunts

❖ Extra-hepatisch
➢ moeilijk tot onmogelijk (Sens. 80%, spec 65%)

■ geen venster
● gastro-intestinaal gas
● kleine lever

■ grotere hond
➢ Rechts intercostaal

■ soms ventraal
➢ Szatmari: 7 planes

■ hoge sens. en spec







Scanner

❖ Beperkte indicaties
➢ tumor: enkelvoudige massa: pre-operatief
➢ multipele nodules: ddx hyperplastische nodules en 

adenomen vs. carcinomen (contrast)
➢ PSS: ANGIOSCANNER

■ 3D reconstructie pre-operatief
■ diagnostisch 5* beter dan echo
■ duur, tijdrovend, algemene anesthesie



Scintigrafie
PSS

❖ Per-rectaal
➢ niet invasief, eenvoudig, snel, relatief goedkoop
➢ goede sensitiviteit en specificiteit

❖ Milt
➢ percutaan, lagere dosis
➢ hoogste sensitiviteit en specificiteit

■ 100%!!!
❖ Nadelen

➢ Geen anatomisch detail
➢ Geen DDx. Intra- vs Extrahepatisch
➢ Microvascular Disease



Besluit

❖ Diagnose

➢ Tx

❖ Geen echografische afwijkingen
➢ biopt

❖ Parenchymateuze afwijkingen
➢ biopt





Besluit

❖ Geen echografische afwijkingen
➢ biopt

❖ Parenchymateuze afwijkingen
➢ biopt

❖ Diagnose
➢ PSS

➢ Mucocoele

➢ Galstenen, extrahepatische obstructie



Mucocoele



Mucocoele



Mucocoele

❖ 30% toevallige bevinding zonder klinische 
symptomen

❖ Risicofactoren
➢ hypothyoïdie
➢ hyperadrenocorticisme
➢ diabetes
➢ cholestase (en motiliteitsstoornissen van galblaas)

❖ Symptomen
➢ vaag: buikpijn, lethargie, …...
➢ GI: braken, diarree
➢ icterus



Mucocoele
Behandeling

❖ Medicamenteus?
➢ ursodeoxycholic acid 15mg/kg.dag p.o. (Ursochol)

➢ goede opvolging!!!

■ bloed

■ echo

➢ 1 artikel

■ 2 honden met hypo T4



Mucocoele
Behandeling

❖ Chirurgisch!!!!
➢ eerste keuze

➢ “Wait and See” 20-30% mortaliteit

➢ vroege chirurgische ingreep reduceert mortaliteit

➢ cholecystectomy

■ ductus coledochus spoelen
● anterograad

● retrograad



Mucocoele
Behandeling

❖ Verder onderzoek
➢ histopathologie galblaas

➢ B.O.!!!! 

■ Besso 2000: 6/9 stalen positief

■ E. coli, Enterobacter, Enterococcus, Staph. 

Strept.

➢ histopathogie lever (evt. B.O.)

■ hepatitis



Deel 6
Cytologie
Bioptname



Cytologie

❖ Weinig invasief

❖ Echografische begeleiding

❖ Wakker/Sedatie/Anesthesie

❖ Beperkt risico
➢ tenzij grote bloedvaten



Cytologie: techniek

❖ 20-22G naald 3 inch

❖ 5-10 mL spuit

❖ snelle heen en weer bewegingen (0,5-1cm)

❖ Aspiratie
➢ meer materiaal

➢ meer bloed



Cytologie: techniek

❖ 97 dieren (56 honden en 41 katten)

❖ Honden: 30%

❖ Katten: 51%

Hoge Sensitiviteit Lage Sensitiviteit

Hepatische Lipidose 
Vacuolaire hepatopathy

Vaste tumoren: adenomen, carcinomen

Diffuse tumorale processen: lymfoom, 
masto

Inflammatoire aandoeningen (25%)



Histopathologie

❖ Gouden standaard

❖ Invasiever maar grotere biopten

❖ Duurder

❖ Meer kans op bloedingen

❖ Stollingstesten!!

❖ Looptijd



Histopathologie

Voordelen Nadelen

Echogeleid Minder invasief
Herkennen diepe parenchymateuze 
letsels en gerichte diepe biopten

Controle bloedingen
Kleinere biopten
Techniek

Laparascopie Controle bloedingen
Grotere biopten
Visuele controle lever en abdomen
Biopsie pancrea
Minder invasief

Materiaal!!!!
Leercurve
Herkennen diepe parenchymateuze 
letsels

Laparatomie Controle bloedingen
Grote biopten
Inspectie abdomen
Biopten andere organen
Doorgankelijkheid galgangen
Palpatie andere organen
Relatief eenvoudig

Meest invasief
Herkennen diepe parenchymateuze 
letsels



Histopathologie

❖ Tegenindicaties
➢ thrombocyten < 80.000/µL

➢ PT en/of aPTT > 2* referentietijd

➢ fibrinogeen < 50% referentiewaarde

➢ kans op disseminatie infectie

➢ kans op hemangiosarcoma (volledige excisie)

➢ ascites (relatieve contra-indicatie)

■ Tx. eerst



Histopathologie
Beperkingen

❖ Variatie tussen de leverkwabben
➢ 70 honden
➢ 98,6% diagnose biopsie 2 leverkwabben
➢ Zelfde diagnose

■ 56,5% 6/6 kwabben
■ 14,5% ⅚ kwabben
■ 14,5% 4/6 kwabben
■ 10,1% 3/6
■ 4,3 2/6



Histopathologie
Beperkingen



Histopathologie
Beperkingen

❖ Variatie binnen dezelfde leverkwab!
❖ Cu-CH

➢ regeneratieve nodule: laag Cu
➢ cirrhose: laag Cu
➢ minst aangetaste deel van de lever

❖ Beoordeling is gedeeltelijk subjectief
➢ 3 pathologen

■ naaldbiopten (18G) 44% overeenkomst
■ wigbiopten 65% overeenkomst

❖ Compliantie eigenaar
➢ prijs bioptname en labo
➢ opvolging door bioptname



Histopathologie
Consensus

❖ Minstens 12-15 portale triaden voor histo



Histopathologie
Consensus

❖ Laparascopie/chirurgie
➢ minstens 5 biopten

■ 3 histopathologie
■ 1 aërobe en anaërobe cultuur
■ 1 quantitatieve Cu-bepaling (40mg)

➢ minstens 2 leverkwabben

❖ Naaldbiopsie
➢ 14-16G naald
➢ multipele biopten
➢ risico op bloedingen verhoogt met het aantal 

biopten, minder met de dikte van de naald



Histopathologie
Naaldbiopsie

❖ Tru-Cut
➢ manueel (goedkoop, moeilijk)

➢ semi-automatisch (duur, gemakkelijke techniek)

➢ pistool

■ pistool duur

■ naalden goedkoop

❖ Echo-geleid



Histopathologie
Naaldbiopsie



Histopathologie
Naaldbiopsie

http://www.youtube.com/watch?v=QwvU0nqGxnU


Histopathologie
Naaldbiopsie

❖ 124 gevallen honden en katten

❖ Vergelijking Tru-Cut vs. Chirurgie

❖ Discordantie
➢ 53% honden

➢ 50% katten

➢ 60% inflammatoire aandoeningen of vasc. anomalie

❖ Concordantie neo: 80%



Histopathologie
Laparoscopie

http://www.youtube.com/watch?v=YRyswhiakV0


Histopathologie
Chirurgie: Guillotine Techniek



Histopathologie
Chirurgie: Punchbiopsie

8mm punchbiopsie



Histopathologie
Biopt

❖ Leverbiopt
➢ Histopathologie H&E

➢ Speciale kleuringen

➢ Koperconcentratie

➢ B.O. (vermoeden bact. probleem)

❖ Punctie galblaas
➢ B.O.

➢ Cytologie



Histopathologie
Biopt



Histopatholgie
Biopt

❖ Speciale kleuringen Rhodanine
➢ Koperstapelingsziekten



Histopathologie
Biopt

❖ Speciale kleuringen Masson Trichome
➢ Fibrose



Histopathologie
Biopt

❖ Leverbiopt Koperconcentratie
➢ rhodanine-kleuring minder sensitief

■ digitale quantificatie
➢ 1 gram weefsel!! ingevroren
➢ 20-40mg Absorptie Spectroscopy
➢ Gespecialiseerd labo

■ Lab. de Toxicologie ENV
➢ > 1000(-2000) µg/g droog weefsel diagnostisch voor 

Cu-stapelingsziekte (norm. 120-400µg/g dw)



Deel 7
CHRONISCHE HEPATITIS



ETIOLOGIE

❖ Cu-stapelingsziekte
➢ rhodanine
➢ quantitatieve bepaling (grote biopten!!)

❖ Dysimmunitaire aandoening
➢ genetisch 
➢ lepto, vaccins??

❖ Toxisch (meestal acuut)
➢ fenobarbital
➢ carprofen

❖ Chronische infecties (zeer zelden)

➢ lepto?



Evolutie

1. Apoptose
2. Necrose
3. Inflammatie
4. Regeneratie en fibrose
5. Cirrhose

a. regeneratieve nodules
b. portale hypertensie

i. verworven shunts
c. leverfunctiestoornissen

i. hypo-albuminemie
ii. hypoglycemie
iii. encephalopathie

GEEN
SYMPTOMEN

SYMPTOMEN



HSC



Klinisch vermoeden

❖ Risicorassen
➢ Bedlington
➢ Cockers
➢ Dobermans
➢ Yorkshire Terriers
➢ WHWT
➢ Labradors
➢ Dalmatiërs



Cocker Spaniels

❖ Engelse en Amerikaanse
❖ Oorzaak ??
❖ Engelse 8j 9m
❖ Amerikaanse 4j 6m
❖ Acute HE 



Cocker Spaniels

❖ Hepatocutaan syndrome



West Highland White Terriers

❖ Thornburg: 2 groepen
➢ klassieke koperstapelingsziekte

➢ idiopatische CH

❖ 2-7 j

❖ Recente studie: geen gestegen prevalentie



English Springer Spaniels

❖ Uitgesproken risico
➢ showlijnen>>>>werklijnen

❖ ⚢
❖ 3jr. 7md!!
❖ Geen Cu-stapeling
❖ Ernstige symptomen
❖ Slechte prognose

➢ 189d.





Doberman Pinscher

❖ Vrouwelijke dieren

❖ 2 groepen
➢ koperstapeling

➢ autoimmune hepatitis



Labrador Retriever

❖ Prevalentie Cu-CH vs. CH
❖ Middelbare leeftijd
❖ Genetische predispositie
❖ Goed resultaat met Cu-chelatie en laag 

Cu-dieet
❖ Mogelijks ∆ oorzaken

➢ Cu-CH
➢ CH
➢ Phenoleptil (Epilepsie)
➢ Carprofen (Arthrose)





Cu-stapeling en
Fanconisyndroom

❖ Pathofysiologie?
➢ proximaal tubulair probleem

❖ Labrador: ALT + Fanconi = CH
❖ Omkeerbaar door Cu-chelatie, 

anti-oxydantia, …..



Behandeling
Cu-opstapeling

1. D-penicillamine (Fr. Trovolol)
a. 10-15 mg/kg bid nuchter
b. duur Tx? controle biopt!!

2. Preklinisch: Zinkacetaat, gluconaat,
a. geen ZnO
b. 10 mg/kg nuchter (max. 100 mg elem. Zn)

1. plasme 200-300 µg/dL Zn
c. duurt 3 maand voor effect; niet als enige tx. bij 

klinische patiënten
d. toxisch: hemolyse (plasma Zn> 1000 µg/dL)

i. controle plasma Zn om de 3 maanden
3. Dieet: hoog Zn/laag Cu



Behandeling
Immunomodulatie

1. Corticoïden (Consensus: first choice)
a. anti-inflammatoir, ANTIFIBROTISCH

i. BIOPT!!
b. anti-inflammatoire dosis

i. 1-2mg/kg dag, evt. AD na 6 weken
ii. duur? levenslang???

1. humaan: 6 maand na remissie (biopt)

2. Azothioprine, Cyclosporine, Mycophenolate
a. weinig data, soms als eerste lijn met goed resultaat

3. Combinatie
a. cortico’s sneller afbouwen
b. doel: stoppen met de cort.



Behandeling
Ursodeoxycholzuur

1. Natuurlijk hydrofiel galzuur
a. niet toxisch voor de lever

i. cfr. lithocolic acid
1. minder hydrofiel
2. zeer toxisch: vrije radicalen, apoptose

b. dosis: 15 mg/kg sid 
c. veilig, geen neveneffecten
d. geen dubbelblinde studies
e. Effecten

i. choleretisch effect
ii. immunomodulerend effect
iii. antioxyderend effect
iv. verandering van toxische naar veilige 

galzuren



Behandeling
Ursodeoxycholzuur

 

Effects of ursodeoxycholic acid treatment on pool sizes of bile acids. The pool sizes of 
the major bile acids in humans were quantified before and after ursodeoxycholic acid 
(UDCA) treatment (Data from Roda et al. [31]. CA cholic acid, CDCA 
chenodeoxycholic acid, DCA deoxycholic acid, LCA lithocholic acid)
UDCA>CA>CDCA>DCA>LCA

https://abdominalkey.com/bile-acid-as-therapeutic-agents-2/#CR31


Behandeling
Ursodeoxycholzuur

❖ Indicaties

➢ CH en cholestase

➢ inflammatie van de galgangen

➢ infectie vanuit de galgangen



Behandeling
Antioxydantia

1. SAMe (S-adenosyl-L-methionine)
a. natuurlijk aanwezig in hepatocyten
b. precursor cysteïne
c. enzyme in biochemische reacties
d. celregulator
e. bewezen effect??

2. Sylimarin
a. vrije zuurstofradicalen (Cu!!)
b. bewezen nut bij paracetemolintoxicatie
c. bewezen nut bij Amanita-intoxicatie (IV 

toediening)
d. geen bewezen nut bij CH



Behandeling
Antioxydantia

 3. Vit E (æ-tocopherol) Optovit E 134,2mg

- beschermt de cel en de organelle 

membranen (mitochondriën)

- necro-inflammatoire aandoeningen

- bewezen nut humaan, niet veterinair



Behandeling
Antifibrotica

1. Corticoïden
2. Colchicine???

a. Humaan: niet werkzaam
b. Hond: anekdotisch
c. Neveneffecten (regelmatig)

i. onderdrukking beenmerg
ii. neurologische 
iii. anorexie en diarree

Colchicine wordt niet aangeraden



Behandeling
Antifibrotica

 3. Pirfenidone
- humaan: pulmonaire fibrose
- gunstig effect op hepatitis C
- farmakokinetiek getest op Beagles
- prijs!!! 2488 euro per verpakking



Behandeling
Leverfalen

1. Hepatische encephalopathie
a. Eiwitrestrictie
b. Hoogwaardig eiwit

i. ei
ii. melk
iii. soja

c. Lactulose
d. Metronidazole



Behandeling
Portale Hypertensie (ascites)

1. Spironolactone
a. Aldosterone-antagonist
b. 2 mg/kg p.o. s.i.d.
c. 14 dagen voor effectieve diurese

2. ACE-inhibitoren
3. Furosemide/torasemide

a. snelle werking
b. alleen indien echt nodig (druk op diafragma)
c. meer complicaties (hypotensie, hypo-K)



Behandeling
Dieet

1. Chronische Hepatitis
a. GEEN eiwitrestrictie

i. If energy and protein metabolism of dogs with 
advanced liver disease are similar to those in 
humans, these patients actually have increased 
protein requirements, possibly 2- or 3-fold 
maintenance values.

ii. L/D verlaagd eiwit!!!
b. Smakelijk en licht verteerbaar
c. Vet normaal
d. Vezels voorkomen HE
e. Zn verhoogd, Cu verlaagd



Opvolging

1. Gouden Standaard BIOPTEN
a. duur
b. invasief

2. Biomarkers
a. ALT (predni!!!)

i. bij katten ok. 
b. Biomarkers fibrose???

i. Directe biomarkers
1. TGF-ß
2. Hyaluronzuur





Opvolging



Opvolging



Opvolging



Opvolging
FIBROVET

❖ www.fibrovet.com (Lecoindre)

➢ diagnose en opvolging
➢ NPV en PPV 90-100%

❖ Algoritme
➢ ras, leeftijd
➢ ALT
➢ AP
➢ Bilirubin
➢ GGT
➢ K
➢ Triglyceriden

http://www.fibrovet


Preventie

1. Risicorassen
a. Leverenzymen bepalen

i. 1-2 jaar
b. Normaal: na 2 jaar herhalen



In the past, hepatic fibrosis was thought to be an irreversible process. However, 
recent studies in humans and rodent models have shown that resolution of 
fibrosis, even in more advanced disease, is possible.3,10,12 In contrast, dense 
cirrhosis with intense ECM cross-linking, nodule formation, and low cell density 
in “fibrotic scars” still is considered irreversible.3,12



Vacuolaire Hepatopathie



Vacuolaire Hepatopathie
Schotse Terriër

❖ Schotse Terriër
❖ Hoog AF!! 
❖ Verhoogd risico voor levercarcinoom
❖ 16% mucocoele
❖ Oudere honden 8jr.

➢ carcinoom: ouder
❖ Symptomen van Cushing!!

➢ PU/PD
➢ vacht
➢ testen negatief (ur. cort/creat.)



Vacuolaire Hepatopathie
Schotse Terriër



Vacuolaire Hepatopathie
Schotse Terriër

ACTH-stimulatietest Positief %

Cortisol 25/37 68

Androstenedione 20/25 80

17-hydroxyprogesterone 22/25 88



Vacuolaire Hepatopathie
Schotse Terriër



Deel 8
Besluit



Gestegen ALT

VERDER ONDERZOEK
Bloed  Echo Urine

Geen aanwijzing voor een leveraandoening

Symptomatische behandeling
Hertesten na 2 weken

ALT normaal ALT =of >

Indicatie voor leveraandoening

Evaluatie Extra-Hepatische
Aandoeningen

Positief

Behandel Aandoening

Negatief

Coagulatiestatus

BIOPSIE CHECK ALT



Besluit

❖ Alle gepredisponeerde rassen voor CH 
testen op ALT op jongvolwassen leeftijd

❖ Dieren op hepatotoxische geneesmiddelen
➢ testen bij langdurige toediening
➢ hertesten na stopzetten behandeling (risicorassen)

❖ Mucocoele
➢ niet wachten, opereren
➢ leverbiopten (Schotse terriër!!) 

❖ Echografie = echografische diagnose
➢ biopteren!!! GOUDEN STANDAARD

❖ Nieuwe biomarkers



VRAGEN?
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