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Met grote dank aan Dr. Valérie Bavegems, dierenarts cardiologie. 

 
 

Cardiale Laminopathie bij Tollers: wat weten we (niet)? 
 

Recent is een nieuwe DNA test beschikbaar voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, name-
lijk “Cardiale LAMinopathie” of “CLAM”. Op de website van UC Davis staat te lezen dat CLAM 
een fatale erfelijke aandoening is die leidt tot gedilateerde cardiomyopathie en plotse sterfte bij 
jong volwassen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers (meestal voor 1,5 jaar leeftijd).  
 
Maar wat is CLAM? Gedilateerde cardiomyopathie? Waarom die plotse sterfte?  
 
Op dit moment is het onderzoek naar CLAM bij de Toller nog niet gepubliceerd, maar de geneti-
sche variant die deze ziekte veroorzaakt is onlangs ontdekt door Dr. Bannasch (UC Davis, 
School of Veterinary Medicine) en zij heeft deze bevinding met de VGL gedeeld vóór publicatie, 
zodat de genetische test sneller aangeboden kon worden. Wel zijn in de humane geneeskunde 
tal van studies te vinden die dicht aanleunen bij wat er bij de Toller gevonden is en de gevolgen 
hiervan. Deze samenvatting is dan ook gebaseerd op de beperkte informatie op de website van 
UC Davis en studies uit de humane en diergeneeskunde. 
 
Laminopathieën zijn zeldzame erfelijke aandoeningen die veroorzaakt worden door mutaties in 
genen die coderen voor eiwitten van het kernlamina, een structuur in de celkern.  
In de humane geneeskunde zijn ongeveer 500 LMNA-genmutaties bekend, die 4 groepen aan-
doeningen veroorzaken: 1/ hart- en skelet myopathieën, 2/ lipodystrofie, 3/ perifere neuropathie, 
en 4/ vroegtijdige verouderingssyndromen. Cardiale LAMinopathie of “CLAM” wordt veroorzaakt 
door een mutatie in het “lamin A/C” gen (LMNA). Het cardiale fenotype van laminopathieën wordt 
gekenmerkt door geleidingsstoornissen, ritmestoornissen en gedilateerde cardiomyopathie 
(DCM). In de hartspier wordt meestal een belangrijke fibrose teruggevonden, vergelijkbaar met 
“littekenweefsel”. Vermoedelijk is deze fibrose grotendeels verantwoordelijk voor het ontstaan zo-
wel van mechanische als elektrische dysfunctie, wat aanleiding geeft tot symptomen. Mutaties in 
het LMNA-gen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 6-8% van alle DCM gevallen en 33% van de 
DCM gevallen in combinatie met geleidingsstoornissen bij de mens.  
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(Uit: G. Peretto et al. (2018) Updated clinical overview on cardiac laminopathies: an electrical and 
mechanical disease, Nucleus, 9:1.) 

 

LMNA-mutaties omvatten een breed spectrum van klinische verschijnselen, waarbij elektri-
sche en mechanische veranderingen van de hartspiercellen betrokken zijn, zowel bij de 
mens als bij de Toller.  

 

Een eerste probleem is “gedilateerde cardiomyopathie” of DCM. DCM is een hartspierziekte 
waarbij de pompfunctie van het hart (en met name de linker en/of rechter kamer) afneemt, 
waardoor minder bloed rondgepompt wordt naar het lichaam (vanuit de linker kamer) en/of 
naar de longen (vanuit de rechter kamer). Doordat minder bloed weggepompt wordt, blijft 
meer bloed achter in de kamers, en gaan deze uitzetten = dilateren. De kamers worden dus 
steeds groter en de wand steeds dunner, terwijl ook de pompfunctie steeds verder afneemt. 
Uiteindelijk gaan ook de linker en/of rechter boezem uitzetten, wat resulteert in hartfalen met 
vocht in de longen (longoedeem) of vocht in de buik of vrij in de borstholte.  

Dit leidt tot snellere vermoeidheid, soms flauwvallen bij inspanning, en moeilijke en/of snelle 
ademhaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot sterfte. DCM kan ondersteund worden met medi-
catie, waarbij de progressie en symptomen vertraagd worden, maar kan niet genezen wor-
den.  
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Een tweede probleem is het optreden van ritme- en/of geleidingsstoornissen. Deze kunnen  
-althans in de humane geneeskunde- heel divers zijn. Dat kan gaan van een veel te trage hart-
slag (de zogenaamde “hartblokken”), extra slagen (extrasystolen) vanuit de boezems of ka-
mers, tot levensbedreigende ritmestoornissen waarbij het risico op plotse sterfte erg groot is. 
Het is voorlopig niet geweten om welk type ritmestoornissen het bij de Toller exact gaat gezien 
er nog geen officiële publicatie is. Gezien het echter om dezelfde mutatie gaat, wordt verwacht 
dat ook bij Tollers verschillende types ritmestoornissen kunnen voorkomen. 

Ook bij een aantal andere rassen zoals jonge Duitse herders, Engelse springer spaniëls, Rho-
desian ridgebacks en Leonbergers zijn ventriculaire ritmestoornissen zonder bekende onderlig-
gende structurele oorzaak beschreven, die plotse dood tot gevolg kunnen hebben. Het gaat bij 
deze rassen echter om een ander type mutatie.  

Intermitterende extrasystolen (extra slagen) vanuit de linker kamer. 

Levensbedreigende ventriculaire tachycardie vanuit de kamer. 
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In de humane geneeskunde kan het plaatsen van bepaalde types pacemakers een oplossing 
zijn om deze ritmestoornissen (te proberen) op te vangen. Dit type pacemaker is echter niet 
beschikbaar voor honden, waardoor er dus helaas geen behandeling mogelijk is voor Tollers 
met deze aandoening. Zij zullen dus meestal voor 1 tot 1,5 jaar leeftijd sterven aan deze aan-
doening.  

In de humane geneeskunde kent cardiale laminopathie een autosomaal dominante overer-
ving. Leeftijdsgerelateerde penetrantie is beschreven bij de mens, waarbij symptomen pas 
optreden op de leeftijd van 30-40 jaar. Er is bij de mens dus slechts één kopie van het gen 
nodig om het ziektebeeld tot uiting te brengen. Dit is gelukkig niet zo bij de Toller, waar 
CLAM een autosomaal recessieve overerving kent en er dus twee kopieën nodig zijn om de 
ziekte tot uiting te brengen.  

 

Er zijn twee allelen: N = Normaal, CLAM = Cardiale Laminopathie 

 

De DNA test voor CLAM kent drie mogelijke resultaten: 

• Honden met genotype N/N hebben naar verwachting geen cardiale laminopathie.  
Zij kunnen deze CLAM-variant niet doorgeven aan hun nakomelingen. 

• Honden met genotype N/CLAM zijn drager van cardiale laminopathie. Zij zullen deze 
CLAM-variant aan 50% van hun nakomelingen doorgeven. Paringen tussen twee dragers 
van CLAM kunnen statistisch gezien 25% van de pups met cardiale laminopathie voort-
brengen.  

• Honden met het genotype CLAM/CLAM zijn homozygoot voor de CLAM-variant en krijgen 
cardiale laminopathie, wat een fatale aandoening is. 

 

Het is dus erg belangrijk om homozygote dragers CLAM/CLAM te vermijden, aangezien deze 
dieren cardiale laminopathie zullen ontwikkelen en hieraan zullen overlijden. 

 

 

 

Verklarende woordenlijst:  
• Autosomaal: het betrokken gen ligt op één van de autosomale (niet-geslachtsgebonden) chro-

mosomen  
• Cardiomyopathie: hartspierziekte 
• Fenotype: waarneembare eigenschap, wat je “ziet” 
• Genotype: erfelijke eigenschap 
• Kernlamina: een dicht vezelachtig netwerk dat voorkomt in de celkern van dierlijke cellen 
• Lipodystrofie: stoornis in het onderhuids vetweefsel 
• Myopathie: spierziekte 
• Neuropathie: zenuwziekte 
• Penetrantie: de mate waarin een effect van een bepaald gen tot uiting komt 
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• Website UCDavis – Veterinary medicine: https://vgl.ucdavis.edu/test/clam-nsdtr 
 
 

Dr. Valérie Bavegems, dierenarts cardiologie 
 

 

 

Wij danken Dr. Valérie Bavegems dat zij, op verzoek van de NSDTRCN, in deze materie heeft willen 
duiken om zo meer duidelijkheid omtrent CLAM te krijgen. 

 

Note: zodra de officiële publicatie van Dr. Danika Bannasch (UC Davis, School of Veterinary Medici-
ne) openbaar is zal bovenstaande tekst (indien nodig) worden aangepast c.q. worden aangevuld met 
de dan gepubliceerde informatie.  
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