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Sinds kort is het middel Synacthen® (synthetisch ACTH) niet meer verkrijgbaar. Dit bemoeilijkt het 
diagnosticeren van de ziekte van Addison en de monitoring van de Vetoryl® behandeling bij honden 
met het syndroom van Cushing. We willen graag met u meedenken voor alternatieven voor de 
diagnostiek.  

De zeer behulpzame collega’s van de apotheek hebben inmiddels beslag weten te leggen op de 
grondstof, dus hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer gewoon de ACTH-stimulatietest 
uitvoeren. Tot die tijd moet de diagnostiek op een andere wijze verlopen. Daarom zal het UVDL 
vanaf nu elke werkdag de plasma ACTH concentratie bepalen. 

Bij honden verdacht van de ziekte van Addison dienen de basale plasma concentraties van ACTH en 
cortisol te worden bepaald (alvorens gestart wordt met de substitutie van glucocorticoïden en 
mineralocorticoïden). Bij honden met de ziekte van Addison zal de plasma ACTH concentratie erg 
hoog zijn, terwijl de plasma cortisol concentratie juist heel laag is. Er zijn bij het UVDL 
referentiewaarden aanwezig voor de cortisol/ACTH ratio. 

Bij de monitoring van honden met het syndroom van Cushing met Vetoryl® kan ook gebruik gemaakt 
worden van de basale plasma concentraties van ACTH en cortisol. Uiteraard is het klinisch beeld zeer 
belangrijk bij de monitoring. Een relatief hoge basale plasma cortisol concentratie (>150 nmol/l), 2 
tot 3 uur na het geven van de Vetoryl® met voedsel, wijst op een te lage dosering. Een hoge basale 
plasma ACTH concentratie wijst op een te hoge Vetoryl® dosering. 

Het UVDL kan de plasma concentraties van zowel ACTH als cortisol met behulp van de Immulite 2000 
binnen 1 dag bepalen. Hiertoe dient 2 mL bloed te worden verzameld in een gekoelde EDTA-buis (op 
ijs) en 1 mL bloed verzameld te worden in een heparine-buis. EDTA bloed dient direct 
gecentrifugeerd, afgepipetteerd en ingevroren te worden alvorens het plasma gekoeld verstuurd 
kan worden naar het UVDL. U kunt een speciale verzendverpakking voor gekoeld transport bestellen 
bij het UVDL. Het vrieselement uit deze verpakking dient u in de vriezer te bewaren en stuurt u 
ingevroren met uw ingevroren EDTA plasma naar het UVDL. Als het EDTA plasma bij 
kamertemperatuur bewaard/vervoerd wordt zal het ACTH worden afgebroken en zal dit dus leiden 
tot een vals-lage plasma ACTH concentratie. Heparine bloed voor de cortisol bepaling dient 
gecentrifugeerd en afgepipetteerd te worden alvorens te versturen. Koelen is niet noodzakelijk, 
maar u mag het gekoeld meesturen met het EDTA plasma. 

Als u gebruik maakt van onze gratis transportservice voor diagnostisch materiaal wordt het 
materiaal ’s avonds door TNT Innight opgehaald en de volgende dag heeft u de UVDL uitslag via fax 
of Email. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.uu.nl/uvdl of door contact op te nemen met 
J.P.H.M.Vossen@uu.nl (030-2533911). 
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Sinds enige tijd is Synacthen® (synthetisch ACTH) niet meer verkrijgbaar. Ook is er geen geschikt 
alternatief voorhanden. Dit bemoeilijkt het diagnosticeren van de ziekte van Addison en de 
monitoring van de Vetoryl® behandeling bij honden met het syndroom van Cushing. 
In overleg met de discipline endocrinologie van het Departement Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren heeft de Apotheek Faculteit Diergeneeskunde daarom besloten om 
tetracosactide injectievloeistof te produceren zolang de Synacthen® niet leverbaar is. Tetracosactide 
is het synthetisch analogon van het biologisch actieve deel van het hormoon ACTH. Tetracosactide is 
ook de werkzame stof in Synacthen®. De sterkte en hoeveelheid in de injectievloeistof die door de 
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Apotheek Faculteit Diergeneeskunde gemaakt wordt, is aangepast aan het veterinaire gebruik. Dit 
houdt in dat flacons met 2 ml injectievloeistof worden gemaakt, met een concentratie van 0,1mg/ml 
tetracosactide. De adviesdosering is 5 microgram/kg (oftewel 0,05 ml per kg lichaamsgewicht). Voor 
wat betreft de interpretatie van de uitslagen van de ACTH stimulatie test kunt u gewoon gebruik 
maken van de bestaande referentiewaarden. 
Zodra de Synacthen® weer goed leverbaar is stopt de Apotheek Faculteit Diergeneeskunde weer met 
deze productie.  

Op de website van de Apotheek Faculteit Diergeneeskunde is een bijsluiter te vinden van deze 
tetracosactide injectievloeistof (www.uu.nl/diergeneeskunde/apotheek, kies vervolgens het tabblad 
bijsluiters, en klik op tetracosactide injvlst). U kunt dit product ook via deze website aanvragen via 
het tabblad informatie voor dierenartsen. 

We hopen er op deze manier aan bij te dragen dat de diagnostiek van de ziekte van Addison en het 
monitoren van de Vetoryl® behandeling bij honden met het syndroom van Cushing weer 
probleemloos kan verlopen. 
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