
 

 
 

LabIntermezzo casuïstiek 21-05-2019 

Border Collie 1904-30262  

Border Collie M, senior, vermageren 
 
Welke relevante afwijkingen zien we en mogelijke pathofysiologische verklaringen? 

- macrocytaire, niet-regeneratieve anemie 
- verlaagd albumine 

- recente bloeding, nog geen regeneratie te zien <-> macrocytose 
- hypo-VitB12 

 
- AST/ALT omgekeerd, P hoog 

- celnecrose (tumor necrosis syndrome) 
 

- beta globulines 
- tumor 

 
- verhoogd sCys  

- verminderde GFI 

1905-40610 

Fv, MN, 7 jaar, routinecontrole 
 
Is er iets aan de hand en wat is het nut van IGF1? 
 
Fructosamine suggereert een langdurige (>2w) hoog bloedglucosespiegel en dus een 
diabete toestand. 
 
Insulin-like growth factor 1 wordt hoofdzakelijk door de lever geproduceerd onder invloed 
van groeihormoon. Groeihormoon werkt insuline tegen, een abnormale GHspiegel (ie 
acromegalie) veroorzaakt aldus insulineresistentie en uiteindelijk diabetes.  
 
Diabetes tgv acromegalie is vaak moeilijk onder controle te krijgen, refractair aan 
behandeling en vereist steeds toenemende dosissen insuline. 
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FAQ’s 
 
Wat is de rol van uCo:Cr ratio in de diagnose van Cushing? 
 

- uCo:Cr is een screeningtest: een negatief resultaat bij klinisch verdacht dieren sluit 
Cushing uit, een positief resultaat bewijst Cushing niet maar sluit het ook niet uit. 

- Meervoudige bepalingen hebben geen toegevoegde waarde, ochtend-urine (ivm een 
random tijdstip) wel 

- Dynamische functietesten op urine zijn not done. (1) Blaas is een reservoir waardoor 
correlatie tegenover een tijdstip na inname/inspuiting onbetrouwbaar tot onmogelijk 
is. (2) Analytische variatie tgv de obligate extractiestap is veel groter dan bij een 
serumbepaling. 
 

Wat is de meest zinvolle test om Cushing te bevestigen? 
 

- LDDST 
 
Wat is het protocol? 

 
1. bloedname voor basale cortisolbepaling 
2. 0.01 mg/kg dexa (niets anders) iv 
3. bloedname na 4u voor cortisolbepaling 
4. bloedname na 8u voor cortisolbepaling 

 
 
Hoe interpreteren? 
 

- suppressie = minstens een halvering tov de basale waarde op 4u EN op 8u. 
- suppressie op 4u en rebound op 8u = hypofysair Cushing (HAC) 
- geen suppressie noch op 4u, noch op 8u =  bijniertumor 

 
 

Hoge T4 bij de hond, hyperthyroidië? 
 

- ja indien oversupplementatie of accidentele inname 
- nee indien auto-antistoffen (interfereren met de test, waarden kunnen zeer hoog zijn) 
- ? BARF 
- functionele schildkliertumor, zeer zeldzaam 

 
 
 

zoolyx NV  -  Zonnestraat  3 -  B-9300 Aalst  -  Belgium  - Tel. +32 (0)53 72 90 20  -  Fax. +32 (0)53 72 90 20 
 info@zoolyx.be          -          www.zoolyx.be          -          RPR Dendermonde          -          BE 0549.932.689 

2/4 

https://www.google.be/maps/place/Zoolyx/@50.935171,4.038776,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3bd5ba177cbdb:0x2a4dc19f5edfde39
mailto:info@zoolyx.be
http://www.zoolyx.be/


 

 
 

LabIntermezzo casuïstiek 21-05-2019 

Curiosum 
Van welke diersoort is dit bloeduitstrijkje? 
 

 
 

- vogel 
 
Wat zien we? 

 
- RBC met Hemoproteus (bloedparasiet) 
- ICI’s groeien rond de kern 

 
Is dit van klinisch belang? 

 
- Geen enkel, komt frequent voor 

 
 
Waarvan moeten we zeker differentiëren? 
 

- Plasmodium (malaria) 
- ICI’s duwen de kern naar de kant 
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