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Pancreatitis bij de hond
Inleiding
Naar de oorzaak van pancreatitis bij de hond blijft het in de regel gissen (Mansfield 2012), maar bij de
Engelse Cocker Spaniel lijkt het deel uit te maken van een systemische autoimmuunziekte (Watson
2012). Sommige rassen als de Teckel, de Chowchow, de Poedel, Laikas, Alaskan Malamute, Cavalier
King Charles Spaniel, Cocker Spaniels, ruwhaar Collies, Duitse Herder en Fox Terrier lijken met name
gevoelig voor de aandoening, terwijl castratie als een risicofactor wordt beschouwd (Batchelor et al.
2007, Pápa et al. 2011). De mortaliteit kan oplopen tot 40% en hypothermie en metabole acidose zijn
negatief van invloed op de prognose (Pápa et al. 2011).
Klinische verschijnselen
Als (aspecifieke) klinische verschijnselen worden ondermeer genoemd braken, anorexie en een acute
buik. Als één van de belangrijkste complicaties wordt diabetes mellitus genoemd (Watson et al.
2010a, Pápa et al. 2011) naast een exocriene pancreas insufficiëntie. Opgemerkt dient te worden dat
een chronische pancreatitis nogal eens gezien wordt samen met een reactieve hepatitis (Watson et
al. 2010b).
Diagnose
Gezien de (aspecifieke) klinische verschijnselen en het ontbreken van een gouden standaard voor de
diagnose van pancreatitis bij de hond is de beste benadering naast de anamnese en klinisch
onderzoek het bepalen van lipase immunoreactiviteit en echografie van de pancreas (Xenoulis en
Steiner 2012). Bepaling van lipase immunoreactiviteit verdient de voorkeur boven de enzymatische
activiteit van amylase en lipase (Xenoulis en Steiner 2012, McCord et al. 2012). In tegenstelling tot
amylase en lipase is trypsin-like immunoreactiviteit (TLI) uitsluitend uit de pancreas afkomstig en is
daarom mogelijk relevant in de vroegdiagnostiek van een acute pancreatitis (Simpson et al. 1989).
Van belang is zich te realiseren dat de gamma-glutamyltransferase (GGT) activiteit in de pancreas, de
nieren en de lever van de hond vergelijkbaar is met die van andere species, maar dat de relatief lage
totale activiteit ervan in serum van de hond samen lijkt te gaan met de geringere hoeveelheid van dit
enzym in de lever (Shull en Hornbuckle 1979). Opgemerkt dient te worden dat
dexamethasontoediening (0,25 mg/kg LG p.o. 1 dd) gedurende een week een verhoging in het serum
induceerde van TLI and de activiteit van alanine transaminase (ALT), maar een daling in de activiteit
van alpha-amylase (Lucena et al. 1999). Lipase immunoreactiviteit en trypsin-like
immunoreactiviteit worden bij voorkeur uitgevoerd op bloed verkregen na 12 uur vasten.
In geval van een chronische pancreatitis was de sensitiviteit van trypsin-like immunoreactiviteit
slechts 17%, terwijl die van lipase immunoreactiviteit, lipase en amylase varieerden van 44-67% of
14-28% afhankelijk van de ingestelde grenswaarde. Cholesterol was gestegen in het bloed in 58% van
de gevallen van chronische pancreatitis (Watson et al. 2010a).
Op basis van echografisch onderzoek van de pancreas bij normale honden bleek de gemiddelde dikte
van de linker lob 6,5 ± 1,7 mm (SD; n = 214 honden), het corpus 6,3 ± 1,6 mm (n=155) en de rechter
lob 8,1 ± 1,8 mm (n=239). De gemiddelde dikte van de ductus pancreaticus bedroeg 0,6 ± 0,2 mm (n
= 42) in de linker lob en 0,7 ± 0,2 mm (n=213) in de rechter lob. Het corpus kon maar bij 6,6% van de
honden echografisch in beeld worden gebracht. Vanzelfsprekend bleken de diktes gerelateerd aan de
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grootte van het ras, maar was er geen relatie met de leeftijd (Penninck et al. 2013). Bij honden met
een pancreatitis bleek het echografisch onderzoek in 56% van de gevallen afwijkend (Watson et al.
2010a).
Therapie
Therapeutisch is het vooral van belang een eventueel onderliggende aandoening te behandelen
alsmede de complicaties (Xenoulis et al. 2008). In het kader van een ondersteunende therapie lijkt
enterale sondevoeding de voorkeur te hebben in vergelijking tot parenterale voeding (Mansfield et
al. 2011). Chirurgische interventie in geval van een acute pancreatitis leidde tot een
overlevingspercentage van 81 bij extrahepatische galgangobstructie, 64% bij verwijdering van
necrotisch weefsel en 41% bij abscessen in de pancreas, waarbij het overall overlevingspercentage
64% was (Thompson et al. 2009).
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