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Endoscopiebeeld \'an een maagcarcinoo_
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in de maag \'an een Ten'ueren,e herder.

langharige Schotse herder, Staffordshire, chow chow, shar
pei, Groenendaeler en Mechelse herder (1,4,10). Een
erfelijk verband voor maagcarcinoom bij de Tervuerense
herder werd eerder al gesuggereerd op basis van Italiaans
onderzoek (2,3) en Amerikaans onderzoek (4,6).
Het doel van het huidige onderzoek was om door middel
van retrospectief onderzoek bij Nederlandse veterinaire
pathologische laboratoria, specialisten interne geneeskunde van gezelschapsdieren en fokkers aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden
(NVBH),een inschatting te maken van de incidentie van
maagcarcinoom bij de Nederlandse Tervuerense herderpopulatie geboren tussen 1991 en 2002. Tevens werd op
basis van deze gegevens een erfelijkheidsgraad berekend.
MATERIALEN

EN

METHODEN

Door middel van retrospectief onderzoek bij lederlandse
veterinaire pathologische laboratoria, specialisten interne
geneeskunde van gezelschapsdieren en fokkers aangesloten bij de NVBH,zijn cases van Tervuerense Herders met
een maagcarcinoom geïdentificeerd. Als tijdsperiode is
gekozen voor 1998 tot 2008.
Er is informatie opgevraagd bij de volgende ederlandse veterinair pathologische laboratoria: Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (Utrecht), Gezondheidsdienst voor Dieren (Deventer), Vetipath (Westervoort) en
Valuepath (Hoensbroek). Bij hen werden gegevens
opgevraagd van alle Tervuerense herders waarbij zij de
laatste tien jaar maagcarcinoom hebben vastgesteld.
Verder zijn er gegevens van Tervuerense herders met
maagcarcinoom verzameld bij de volgende specialistenklinieken: Universiteitskliniek Gezelschapsdieren
(Utrecht), Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk (Wageningen), Dierenarts Specialisten Amsterdam
(Amsterdam) en Specialistengroep Gezelschapsdieren De
Kompaan (Ommen). Aan hen werd gevraagd bij hoeveel
Tervuerense herders zij een maagcarcinoom hebben
gediagnosticeerd en op welke manier deze diagnose tot
stand was gekomen. Tevens is er via de NVBH patiëntenmateriaal verzameld. Via de Raad van Beheer werden
stamboomgegevens opgevraagd om erfelijkheidsonderzoek te kunnen uiLvoe:rcn.
Van alle casuïstieken werden de volgende gegevens

achterhaald: naam van de hond, jaar van diagnose,
geboortedatum, leeftijd ten tijde van de diagnose, sekse,
stamboeknummer en officiële naam, wijze van diagnose,
naam van kliniek/laboratorium
waar de diagnose is
gesteld, identificatienummcr
hij de betreffende kliniek/
laboratorium en Juresgegevens Viln de eigenaar.
Voor heL berekenen van de er[elijkheidsgraad werd
gebruik gemaakt van het programma Asreml (7). Verschillen in incidentie binnen en tussen families (fenotypische
variantie), gecorrigeerd voor geslacht en jaar van geboorte
met behulp van een lineair model, werden opgesplitst in
een genetische component en een residuele component.
De erfelijkheidsgraad (h') werd vervolgens berekend door
de genetische component te delen door de totale gecorrigeerde fenotypische variantie. De erfelijkheidsgraad geeft
aan welk deel van de verschillen tussen dierenifamilies
het gevolg is van verschillen in genetische aanleg tussen
dierenifamilies. Het verschil tussen de geslachten werd
getoetst met een F-test met 5903 vrijheidsgraden.
RESULTATEN

Populatie beschrijving
In totaal werden er 92 Tervuerense herders met de diagnose
maagcarcinoom geïdentificeerd. Van vijftig honden was de
afstamming bekend. I I van de 92 casuïstieken zijn langer
dan 10 jaar geleden gediagnosticeerd en vallen dus
eigenlijk buiten het raam van de opgevraagde informatie.
Deze honden zijn echter wel nuttig voor het berekenen van
de erfelijkheid.
De diagnose maagcarcinoom is bij de gevonden
casuïstieken op verschillende wijzen gesteld: bij 67
honden door middel van histologisch onderzoek, bij 16
honden op basis van het endoscopisch beeld (figuur I), bij
2 honden op basis van klinische verschijnselen
en bij 7
honden was de informatie over de diagnostiek niet meer te
ach terhalen.
Van tachtig honden is de leeftijd ten tijde van de
diagnose exact bekend. De gemiddelde leeftijd van deze
honden is 9,5 jaar ± 1,9 (gemiddelde ± standaarddeviatie)
met een spreiding van 5 tot 15 jaar (zie figuur 2). Het
gevonden percentage reuen met maagcarcinoom was
significant hoger dan het percentage teven (55.4 procent
reu, 44,6 procent teef; P=O,04).
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mogelijk dat daarbij een aantal casuïstieken wordt gemist;
die
tien jaar oud was. Vaak kon men slechts gegevens leveren
tot vijf jaar terug; (lIl) voor dit onderzoek zijn niet álle
dierenartsen in Nederland gecontacteerd, maar een
selectie van specialistische klinieken en laboratoria.
IIierdoor zullen ook veel maagcarcinoomlijders gemist
zijn.
Anderzijds zijn er ook enkele redenen waardoor de
incidentiecijfers óverschat kunnen zijn. Allereersl is er
voor de berekening van de incidentie gebruik gemaakt van
de populatie
ederlandse Tervuerense herders zoals die in
het stamboek ingeschreven staat. Er zijn echter ook veel
Tervuerense herders zónder stamboom. De populatiegrootte is hierdoor dus onderschat, waardoor de incidentie
misschien overschat is. Verder zijn niet alle gegevens van
alle gevonden honden even betrouwbaar. Om de diagnose
maagearcinoom met zekerheid te stellen is histologisch
onderzoek nodig. Bij 18 van de 92 honden is geen histologie gedaan, waardoor de diagnose maagcarcinoom bij deze
dieren niet met zekerheid is vastgesteld. In veel van deze
gevallen heeft de internist de diagnose maagcarcinoom
gesteld op basis van het endoscopiebeeld en geen histologie meer laten doen. Veel van deze honden werden op
basis van de slechte prognose direct geëuthanaseerd.
Verder kon van zeven honden de methode van diagnostiek
niet worden getraceerd, waardoor ook van deze honden
niet zeker is dat ze aan maagcarcinoom hebben geleden.
Tevens is het op basis van bovenstaande argumenten
mogelijk dat de berekende geslachtspredispositie een
vertekend beeld geeft: de inventarisatie is immers niet
geheel compleet. Uit ons onderzoek bleek een kleine, maar
significante, geslachtspredispositie voor reuen. Deze
uitkomst bevestigt wel de mannelijke geslachtspredispositie die eerder werd vermeld in de literatuur (8,9).
Ondanks het feit dat de inventarisatie van het aantal
casuïstieken verre van compleet is, geeft dit onderzoek een
duidelijke aanwijzing dat maagcarcinoom bij de Nederlandse Tervuerense herder meer dan gemiddeld voorkomt.
(I!) niel alle bronnen konden informatie terugzoeken

CONCLUSIE

Ondanks de beperkte inventarisatie van het aantal
casuïstieken, geeft dit onderzoek een duidelijke aanwijzing dat maagcarcinoom bij de 1 ederlandse Tervuerense herder meer voorkomt dan te verwachten zou zijn
op basis van de bekende literatuur. Van de Nederlandse
Tervuerense herders die in de periode 1991 tot 2002 zijn
geboren, leed minstens 1,18 procent aan maagcarcinoom.
Dit is veel meer dan de eerder gepubliceerde incidentie
van maagcarcinoom bij de hond van o,r procent. Reuen
lijken gepredisponeerd te zijn voor de aandoening. Het
maagcarcinoom komt gemiddeld tot uiting op een leeftijd
van 9,5 ± 1,9 jaar. Lijders hebben dus ruim vóór deze tijd al
gelegenheid gehad zich voort te planten waardoor de
aanleg voor de ziekte in de populatie blijft. Vervolgonderzoek zal noodzakelijk zijn om het (de) oorzakelijke
gen(en) te kunnen vaststellen.

Nader onderzoek
Een probleem van de relatief hoge leeftijd waarop de
diagnose gemiddeld gesteld wordt van 9,5 jaar, is dat lijders
ruim vóór deze tijd al gelegenheid hebben gehad zich voort
te planten waardoor de aanleg voor de ziekte in de populatie in stand blijft. Het laat optreden van klinische verschijnselen bemoeilijkt het eventueel aanpassen van het
fokbeleid om de ziekte te elimineren. Mogelijk kunnen met
behulp van moleculaire genetica, door grole aantallen
genetische merkers (meer dan 20.000 SNPS) te testen op
lijders en controle dieren, regio's op het genoom worden
geïdentificeerd die geassocieerd zijn met het ontwikkelen
van maagcarcinomen. Tadatdeze associatie is vastgesteld,
kunnen jonge honden worden gescreend op hun aanleg
voor maagcarcinomen en kan worden beslist dieren al dan
niet in te zetten voor de fokkerij. Via vervolgonderzoek op
de bovengenoemde associatiestudie is hel wellicht mogelijk
belangrijke genen met betrekking tot maagcarcinomen te
identificeren. Voor ziekten met een complexe achtergrond
zijn honderd cases en honderd controle dieren nodig (U)I.
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Er is reeds een inzameling van bloed van lijders en controledieren
in gang gezet. Als controledieren \yorden honden gebruikt die reeds
dertien jaar of ouder zijn en nog steeds gezond zijn. De kans dat zij
nog een maagcarcinoom zullen ontwikkelen, is zeer klein, aangezien
bij lijders over het algemeen eerder maagcarcinoom wordt gediagnosticeerd. Per dier is 4 tot 8 milliliter EDTA-bloednodig. Dat is vol
bloed in een EOTA-buisgeschikt voor minimaal 4 milliliter. Het bloed
wordt ven'olgens inclusief kopie van de stamboom verstuurd naar
Veterinair Specialisten Centrum De Wagenrenk, Wageningen.

