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SAMENVATTING 

Primaire immunodeficiënties zijn congenitale aandoeningen waarbij één of meerdere componenten 

van het immuunsysteem ontbreken of onvoldoende of zelfs niet functioneren. Bijgevolg hebben 

aangetaste individuen een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Er zijn verschillende primaire 

immunodeficiënties beschreven bij de hond, maar relatief weinig bij de kat. 

 

Congenitale immuundefecten kunnen zowel de specifieke als de niet- specifieke componenten van het 

immuunsysteem treffen. Tot de anomalieën van niet- specifieke immuuncomponenten behoren de 

deficiëntie van complementfactor 3 en de defecten in vorm, aantal en werking van granulocyten, zoals 

o.a. Pelger-Huët anomalie, Chédiak-Higashi syndroom, caniene cyclische neutropenie, trapped 

neutrophil syndrome en caniene leukocyten adhesie deficiëntie. Afwijkingen van het specifieke 

immuunsysteem zijn aandoeningen die gepaard gaan met een defecte werking van B- en/of  

T-lymfocyten, bijvoorbeeld severe combined immunodeficiency syndrome, Duitse Herder pyodermie, 

congenitale hypotrichose met thymusaplasie en immunoglobuline deficiënties.   

 

Wanneer men herhaaldelijk infecties vaststelt bij een jong dier en deze problemen ontstaan rond de 

periode van verlies van maternale immuniteit ( 2 à 3 maanden leeftijd) dan moet men steeds een 

primaire immunodeficiëntie als mogelijke oorzaak in acht nemen. 

Bij het vermoeden van een primaire immunodeficiëntie is het belangrijk om te bepalen welke 

component van het immuunsysteem abnormaal functioneert. Om dit te realiseren kan men gebruik 

maken van allerhande diagnostische technieken zoals hematologisch onderzoek, biopsie van 

lymfeknopen of beenmerg, functietesten van neutrofielen en macrofagen en DNA-testen. 

   

 

De prognose is in de meeste gevallen sterk gereserveerd tot ongunstig. Vaak zullen honden of katten 

met een primaire immunodeficiëntie sterven als gevolg van herhaaldelijke infecties.  

 

Key words: Hond - Immuniteit - Immunodeficiëntie – Infecties - Kat 
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INLEIDING 

Het lichaam van een dier komt continu in contact met pathogenen die mogelijk schade berokkenen 

aan bepaalde cellen of weefsels van het lichaam en bijgevolg ziekte of zelfs sterfte veroorzaken.  

Het immuunsysteem beschikt over beschermings- en afweermechanismen tegen dergelijke schade en 

ziekten, en is dus van cruciaal belang voor de overleving van een individu.  

Een dier wordt ziek indien het immuunsysteem niet in staat is om een infectie met een bepaald 

pathogeen agens onder controle te krijgen, of indien het immuunsysteem zelf niet efficiënt 

functioneert. 

Abnormaliteiten in het functioneren van het immuunsysteem worden onderverdeeld in twee 

categorieën: de auto-immuunziekten en de immunodeficiënties. 

Auto-immuunziekten zijn aandoeningen waarbij het immuunsysteem reageert tegen lichaamseigen 

antigenen. T- en B-lymfocyten ondergaan tijdens hun ontwikkeling een maturatieproces waarbij ze 

worden blootgesteld aan lichaamseigen antigenen. De lymfocyten die lichaamseigen antigenen 

herkennen, worden vernietigd zodat enkel lymfocyten die lichaamsvreemde antigenen herkennen, 

overblijven. Als dit maturatieproces niet correct verloopt, kunnen lymfocyten die lichaamseigen 

antigeen herkennen, aanwezig blijven en aanleiding geven tot het ontstaan van auto-immuunziekten. 

Auto-immune aandoeningen kunnen echter ook optreden als de maturatie van de lymfocyten normaal 

verloopt: sommige lichaamseigen antigenen (auto-antigenen) zijn enkel aanwezig in bepaalde 

weefsels waar ze niet in contact komen met circulerende lymfocyten. Als er weefselschade optreedt, 

komen deze ‘verborgen’ auto-antigenen wel in contact met circulerende lymfocyten en treedt er een 

auto-immune reactie op. Sommige auto-antigenen ontstaan wanneer een normaal proteïne nieuwe 

epitopen ontwikkelt; ook dit geeft aanleiding tot een auto-immune respons. Ten slotte kan een auto-

immune respons ook optreden wanneer lichaamseigen antigenen gemeenschappelijke epitopen 

hebben met infectieuze agentia. Het immuunsysteem produceert antistoffen tegen deze infectieuze 

agentia en valt op die manier ook de auto-antigenen aan.
1 

Immunodeficiënties zijn ziekten die veroorzaakt worden door een defect van één of meerdere 

componenten van het immuunsysteem. Immunodeficiënties worden verder onderverdeeld in twee 

subcategorieën: enerzijds de primaire immunodeficiënties en anderzijds de secundaire 

immunodeficiënties. Primaire immunodeficiënties zijn congenitale aandoeningen. Secundaire 

immunodeficiënties zijn verworven aandoeningen secundair aan een infectie, een neoplasie, een 

metabool of chronisch inflammatoir proces, of aan toediening van medicatie.
2 

Het doel van deze scriptie is het beschrijven van de gekende primaire immunodeficiënties bij kleine 

huisdieren (hond en kat). Bij iedere aandoening wordt verder ingegaan op het voorkomen, de 

etiologie, het klinisch beeld en de prognose van de immunodeficiëntie. De meest voorkomende 

immunodeficiënties worden besproken en op het einde van elk hoofdstuk bevindt zich een lijst met alle 

gekende immunodeficiënties en bijhorende referenties naar relevante literatuur. Na de bespreking van 

de primaire immunodeficiënties bij de hond en de kat wordt kort de diagnosestelling van dergelijke 

ziekten toegelicht.  
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LITERATUURSTUDIE 

1.IMMUNODEFICIËNTIES BIJ DE HOND 

1.1 DEFICIËNTIE VAN COMPLEMENTCOMPONENT 3 

De derde component van het complementcomplex (C3) is een serum proteïne dat een onmisbare rol 

speelt in zowel de klassieke als de alternatieve activatieweg van de complementcascade.
3 

C3 deficiëntie komt voor bij honden (meer bepaald Britse Spaniels),
3-6

 cavia’s,
4,5

 mensen
4,5

 en 

konijnen.
5
 

Deze deficiëntie wordt veroorzaakt door een deletie van het nucleotide cytosine op positie 2136 van 

het DNA
5
 en erft autosomaal recessief over.

4,5 

Het klinisch beeld van deze aandoening wordt gekenmerkt door een verhoogde gevoeligheid voor 

bacteriële infecties (pneumonie, pyometra en sepsis) en het ontwikkelen van membranoproliferatieve 

glomerulonefritis type I.
4 

Het serum van homozygoten bevat slechts 0,0003% van het normale gehalte 

aan complementfactor 3. Homozygote individuen zullen dus duidelijk klinisch ziek zijn.
5
 Bij 

heterozygoten bedraagt het gehalte aan C3 in het serum ongeveer 50% in vergelijking met de 

normale waarden maar dit lijkt voldoende te zijn voor het normaal functioneren van de 

complementcascade aangezien deze dieren klinisch normaal zijn.
6
 

 

1.2 PELGER-HUËT ANOMALIE 

Pelger-Huët anomalie is een erfelijke aandoening gekenmerkt door onvoldoende segmentatie van de 

kern van granulocyten (neutrofielen, eosinofielen en basofielen).
2,7

 Deze granulocyten zijn 

verantwoordelijk voor de fagocytose van infectieuze micro-organismen (bacteriën, schimmels en 

parasieten) en spelen een rol in het tot stand komen van allergische reacties (eosinofielen en 

basofielen).
8
 

Deze immunodeficiëntie is beschreven bij mensen,
7,9,10

 konijnen,
7,9,10

 katten,
2,6,7,9,10

 paarden,
7,10

 

muizen
7,10

 en honden.
7,9,10

 De ziekte komt voor bij verschillende hondenrassen: Australische 

Veedrijvershond,
9,10

 Australische Herdershond,
6,9,10

 Basenji,
2,6,9,10

 Border Collie,
9,10

 Boston 

Terriër,
2,6,9,10

 Cocker Spaniel,
2,6,9,10 

Coonhound,
6,9,10

 Duitse Herder,
9,10

 Foxhound,
2,6,9,10

 Samojeed
9,10

, 

Deense/Zweedse Boerderijhond
7
 en bij bastaardhonden.

9,10 

Pelger-Huët anomalie is een autosomaal dominante immunodeficiëntie. De oorzaak van deze 

aandoening bij mensen is een mutatie in het gen voor de lamin B receptor die belangrijk is voor de 

normale ontwikkeling van granulocyten (Fig. 2).
7,10 

Bij microscopisch onderzoek van een bloeduitstrijkje ziet men een groot aantal granulocyten met een 

weinig gesegmenteerde kern die dens matuur chromatine bevat (Fig. 1). Het is belangrijk om het 

onderscheid te maken met de linksverschuiving (verhoogd aantal immature hypogesegmenteerde 

granulocyten) die men vaststelt in geval van inflammatie. Ondanks de afwijkende morfologie van de 

granulocyten kunnen deze cellen wel normaal functioneren en zal een patiënt met Pelger-Huët 

anomalie dus klinisch gezond zijn.
6,7,10

 Onderzochte honden zijn altijd heterozygoot voor de 

aandoening waardoor men vermoedt dat het homozygote fenotype aanleiding geeft tot intra-uteriene 

sterfte zoals dit ook beschreven is bij mensen en konijnen.
9 
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1.3 LETALE ACRODERMATITIS 

Letale acrodermatitis is een immunodeficiëntie met een complex ziektebeeld die voorkomt bij Bull 

Terriërs.
2,6,11-16

  

De aandoening kent een autosomaal recessieve overerving.
2,6,11,12,14 

De exacte oorzaak van letale 

acrodermatitis is nog niet achterhaald.
13,15

 Laboratoriumonderzoeken van aangetaste dieren leveren 

de volgende resultaten op: neutrofilie, T-celdeficiëntie, normale gehaltes aan IgM en IgG maar, 

abnormaal lage hoeveelheden IgA.
11,13

 Bepaalde studies tonen een abnormaal laag zinkgehalte aan,
11

 

andere studies niet.
12,15 

Neutrofielen zijn fagocyten en vormen de eerstelijnsdefensie van het 

afweersysteem.
9
 De neutrofilie bij honden met letale acrodermatitis wordt veroorzaakt door een 

verhoogde vrijstelling van neutrofielen uit het beenmerg als reactie op infectie en ontsteking.  

T-lymfocyten spelen een belangrijke rol in zowel de celgemediëerde als de humorale immuunrespons. 

Er zijn twee grote populaties T-lymfocyten: enerzijds de T-helper cellen en anderzijds de cytotoxische 

T-cellen. Geactiveerde T-helper cellen stellen cytokines vrij en activeren op die manier B-lymfocyten 

die vervolgens differentiëren tot antistofproducerende plasmacellen. Inactieve cytotoxische T-cellen 

zullen na antigeen herkenning en onder invloed van cytokines vrijgesteld door T-helper cellen 

vermenigvuldigen en differentiëren tot actieve cytotoxische T-lymfocyten. De hoofdfunctie van deze 

cytotoxische T-lymfocyten is het afdoden van cellen die lichaamsvreemde antigenen op hun oppervlak 

tot expressie brengen.
8
 De T-celdeficiëntie is mede verantwoordelijk voor de verhoogde gevoeligheid 

voor gastro-intestinale en respiratoire infecties bij deze Bull Terriërs. Immunoglobuline A (meer 

bepaald sIgA of secretorisch IgA) is van cruciaal belang voor de mucosale immuniteit en de 

bescherming van de huid tegen infecties. De lage gehaltes aan IgA bij Bull Terriërs met letale 

acrodermatitis zouden kunnen verklaren waarom deze dieren zo gevoelig zijn voor infecties van de 

huid, het ademhalings- en spijsverteringsstelsel.
13

 Antioxidantia neutraliseren oxiderende stoffen zoals 

vrije radicalen die o.a. belangrijk zijn voor de intracellulaire destructie van bacteriën door 

fagocyterende cellen zoals neutrofielen en macrofagen. Op die manier verhinderen antioxidantia 

celschade. Zink is een belangrijk antioxidant, bijgevolg zou een defect zinkmetabolisme 

verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoogde cellulaire gevoeligheid voor oxidatieve stress en dus 

ook voor een inefficiënte werking van het immuunsysteem.
15

 De combinatie van het klinisch beeld en 

de resultaten van het hematologisch onderzoek doet vermoeden dat letale acrodermatitis gepaard 

gaat met meerdere deficiënties van het immuunsysteem.
13 

De hoofdzakelijke symptomen die gezien worden bij patiënten met acrodermatitis zijn: 

groeiachterstand,
2,11,12,14,15

 huidproblemen,
2,11,12,14,15

 moeilijkheden bij het eten,
6,11-14  

en gespreide 

tenen.
2,6,11-13

 De huidproblemen omvatten schilfering van de huid,
12,15

 korstvorming en erytheem op de 

snoet, de ellebogen, de hakken en de voeten.
11,12,15

 (Fig. 3)
 
Bemoeilijkte voedselopname wordt 

veroorzaakt doordat het voedsel komt vast te zitten ter hoogte van het hard gehemelte waardoor het 

voedsel moeilijk kan worden doorgeslikt.
6,11,12

 Bijkomende ziekteverschijnselen die soms aanwezig 

zijn, zijn hypopigmentatie van de vacht,
6,11,12,14 

hyperkeratose van de zoolkussens (Fig. 4),
2,11,12,15

 

nageldystrofie (zachte, afschilferende, vervormde nagels) (Fig. 4),
2,12

 paronychia 

Fig.1. Neutrofielen van 

een Australische 

Herder met Pelger-

Huët anomalie (Naar 

Latimer, 2000) 

Fig.2. Neutrofielen 

van een Australische 

Herder met normaal 

fenotype (Naar 

Latimer, 2000) 
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(nagelwalontsteking),
2,11,12,14,15

 oogafwijkingen,
11,12

 abnormaal gedrag (toenemende agressie),
11,12,14,15 

chronische of intermitterende diarree en ademhalingsinfecties.
2,6,11-16

 Aangetaste dieren hebben een 

gemiddelde overlevingsduur van 7 maanden.
6,11,14 

Deze ziekteverschijnselen komen deels overeen 

met het symptomenbeeld dat men ziet bij acrodermatitis enteropathica bij de mens
11,12,15

 en lethal trait 

A46 bij het rund.
11,12,14,15

 Deze laatste twee aandoeningen kunnen succesvol behandeld worden met 

orale zinksupplementatie, terwijl dit niet het geval is bij letale acrodermatitis bij de hond.
11,12,14,15

 

                         

 

 

 

1.4 SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY 

Severe combined immunodeficiency (SCID) is een heterogene groep van erfelijke aandoeningen 

gekenmerkt door een dysfunctie van T- en B-lymfocyten en bijgevolg een afwezige of weinig efficiënte 

humorale en celgemediëerde immuunrespons. Er zijn twee mogelijke vormen van overerving: 

autosomaal of X-gebonden.
8,17,18

 

1.4.1 Autosomal severe combined immunodeficiency (SCID) 

Severe combined immunodeficiency is vastgesteld bij mensen,
17,18

 muizen,
17-19

 paarden
6,17-19

 en 

honden (meer bepaald Jack Russell Terriërs).
6,17-19 

SCID erft autosomaal recessief over
8,14,17-19

 en komt dus bij zowel vrouwelijke als mannelijke 

individuen voor.
17

 De oorzaak van SCID bij Jack Russell Terriërs is een puntmutatie
14 

met als gevolg 

een verminderde expressie van de katalytische subunit van het DNA-afhankelijke proteïne kinase 

(DNA-PKcs).
6,14,17,18

 De differentiatie van lymfoïde precursorcellen tot rijpe T- en B-lymfocyten kan 

enkel optreden na een herschikking en expressie van de genen die coderen voor de T-cel receptoren 

in geval van T-lymfocyten en de immunoglobulinereceptoren in geval van B-lymfocyten. Het is 

noodzakelijk dat VDJ-gensegmenten (Variable, Diversity, Joining gensegmenten) herschikt worden en 

dichter bij elkaar komen te liggen opdat de transcriptie en translatie normaal kunnen verlopen. Twee 

grote enzymgroepen zijn belangrijk om dit proces tot een goed einde te brengen: ten eerste de 

recombinase-activatie genen 1 en 2 (RAG1 en RAG2) en ten tweede de DNA-afhankelijke proteïne 

kinases (DNA-PK’s). RAG1 en RAG2 knippen het DNA zodat de VDJ- gensegmenten herschikt 

kunnen worden.
18

 Vervolgens brengt DNA-PK dat een belangrijke functie heeft in DNA-herstel
19

 het 

verbroken DNA in de juiste verhouding.
18

 Wanneer RAG1, RAG2 of DNA-PK zijn rol niet kan 

vervullen, resulteert dit in de eliminatie van lymfocytenprecursoren met als gevolg een verminderde of 

gehele afwezigheid van functionele T- en B-lymfocyten.
6,18,19 

Aangetaste honden hebben een uitgesproken lymfopenie,
14,17,19

 afwezige
14,19 

of lage gehaltes IgG,
17

 

geen IgM
17

 en milde monocytose.
17

 Tevens is er hypoplasie van de thymus,
14,17,19

 lymfeknopen,
17

 

Fig.4. Hyperkeratose van de zoolkussens en 

nageldystrofie bij een Bull Terriër met letale 

acrodermatitis (Naar Day, 2008) 

 

Fig.3. Bull Terriër met letale 

acrodermatitis (Naar Foster, 2004) 
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milt
17 

en submucosale lymfoïde weefsel (GALT en BALT: gut- en bronchiole associated lymphoid 

tissue).
17

 Pasgeboren dragers van SCID bij de hond sterven meestal op jonge leeftijd (8 à 14 weken) 

als gevolg van opportunistische infecties.
6,8,14,17,18 

 

1.4.2 X-linked severe combined immunodeficiency (X-SCID)
 

XSCID is beschreven bij mensen
14,17,18,20,21,22,24 

en bij twee hondenrassen
6,14,16-18,20-24

 namelijk bij  

Bassethounds 
6,14,16,18,22

 en bij Cardigan Welsh corgi’s.
6,14,16-18,20,21,22

 

Deze immunodeficiëntie kent een X-gebonden recessieve overerving,
8,14,17,18,22

 wat impliceert dat 

enkel mannelijke individuen klinisch aangetast zijn, terwijl vrouwelijke dragers zijn.
8,14

 Een mutatie in 

het gen dat codeert voor de γc-ketting van de interleukine 2 receptor (IL-2Rγc) geeft aanleiding tot het 

ontstaan van XSCID.
14,18,20-22

 De T- en B-lymfocyten die na een succesvolle VDJ-recombinatie naar de 

perifere lymfoïde weefsels gemigreerd zijn, communiceren met elkaar via cytokines of 

signaalmolecules, zoals o.a. interleukines (IL), interferons (INF), tumor necrosis factor (TNF) en 

andere. Signaaloverdracht gebeurt door binding van een interleukine op zijn receptor op lymfocyten.
18 

De receptoren voor IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 en IL-21 hebben eenzelfde γ-ketting 

gemeenschappelijk: γc.
14,18,21,23

 Wanneer er mutaties optreden in het gen dat codeert voor de γc - 

ketting, kunnen de lymfocyten van aangetaste honden de signaaltransductie pathways geïnitieerd 

door elk van deze interleukines niet voltooien.
14,18,21,23 

De oorzakelijke mutatie verschilt echter bij Bassethounds in vergelijking met Cardigan Welsh corgi’s. 

Een depletie van 4 basen in het gen dat codeert voor de γc-ketting zorgt bij Bassethounds voor het 

ontstaan van een prematuur stopcodon. Bijgevolg zal er een kleinere niet functionele γc-ketting 

gevormd worden.
14,18,21,22

 De oorzakelijke mutatie bij Cardigan Welsh corgi’s betreft een cytosine-

insertie in het gen coderend voor γc-ketting van de interleukine 2 receptor.
14,18,20-22

 Ook deze mutatie 

leidt tot de vorming van een vroegtijdig stopcodon waardoor de translatie te vroeg beëindigd wordt en 

het peptide niet volledig kan gevormd worden.
14,18 

In beide gevallen verloopt de aanmaak van 

interleukine 2 probleemloos, maar de gevoeligheid van lymfocyten ten opzichte van deze molecule is 

sterk verlaagd of onbestaande.
14

 Normaal stimuleert IL-2 na binding op zijn receptor de proliferatie en 

cytotoxiciteit van de T-lymfocyten,
25

 maar door het ontbreken of de onvolledige structuur van de γc-

ketting bij dieren die aan X-SCID lijden, kunnen de T-lymfocyten niet uitrijpen tot mature functionele 

cellen.
14

 

Bloedonderzoek toont aan dat het gehalte aan lymfocyten verlaagd is, maar er is geen sprake van een 

uitgesproken lymfopenie.
 6,14,17,18,21-,23  

Er is een normaal aantal B-lymfocyten, maar een sterk 

gereduceerd aantal T-lymfocyten.
8,14,17,18,21-24

 De puppies hebben normale gehaltes aan IgM, doch 

lage of zelfs geheel afwezige gehaltes aan IgG en IgA.
6,8,14,17,18,21-24

  

Autopsie toont volgende afwijkingen: hypoplasie en dysplasie van de thymus,
 8,14,17,20,21-23 

de 

lymfeknopen,
8,14,17,21-23

 de tonsillen
8,14,17,21-23 

en hypoplasie van de Peyerse platen.
8,17,22,23

  

Het typische symptoom van deze immunodeficiëntie is groeiachterstand
6,8,14,20-23

 samen met 

verhoogde gevoeligheid voor virale en bacteriële infecties.
6,8,14,18,21,23

 Aangetaste dieren worden pas 

ziek na het spenen bij het wegvallen van de passieve maternale immuniteit.
6,8,14,23

 Door het gebrek 

aan bescherming tegen infecties, verlopen deze telkens fataal en meestal zullen de dieren rond de 

leeftijd van 4 maanden sterven
14,18,21,23  

ten gevolge van een gegeneraliseerde Stafylococcen-

infectie,
6,16,23 

ernstige pneumonie,
14

 enteritis
14

 of septicemie.
14
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1.5 CANIENE LEUKOCYTEN ADHESIE DEFICIËNTIE (CLAD) 

Leukocyten adhesie deficiëntie is een primaire immunodeficiëntie gekarakteriseerd door recurrente 

bacteriële infecties in aanwezigheid van een uitgesproken leukocytose.
6,8,26,27

  

De aandoening komt voor bij mensen (LAD),
2,26-28

 runderen (boviene leukocyten adhesie deficiëntie of 

BLAD)
2,26-28

 en honden (caniene leukocyten adhesie deficiëntie of CLAD).
2,6,8,14,26-28

 Bij de hond is 

CLAD beschreven bij Ierse Rode Setters
2,6,14,26-28

 en Ierse Rood-witte Setters.
2,6,14,26,27

 

Caniene leukocyten adhesie deficiëntie erft autosomaal recessief over
2,6,8,14,26,28

 en wordt veroorzaakt 

door een defect in het integrine CD11/CD18.
14

 De integrines zijn glycoproteïnen samengesteld uit 

twee componenten: de CD11 subunit (= de α-subunit van het integrine-dimeer)  en CD18 subunit  

(= de β-subunit van het integrine-dimeer) die verbonden zijn via een niet-covalente binding.
26-28

 De 

CD18 molecule kan een heterodimeer vormen met vier verschillende soorten CD11 subunits: 

CD11a/CD18 (leukocyte function-associated antigen 1 [LFA-1]), CD11b/CD18 (macrophage antigen 1 

[Mac-1][CR3]), CD11c/CD18 (gp150,95 [CR4]) en ten slotte CD11d/CD18 (αDβ2).
26,27

 Het 

CD11a/CD18 complex zorgt ervoor dat de T-lymfocyten kunnen vasthechten aan hun doelwitcellen en 

bewerkstelligt hun cytotoxische activiteit. Het CD11b/CD18 complex speelt een belangrijke rol in de 

chemotaxis en fagocytose door neutrofielen en monocyten. Het CD11c/CD18 integrine is van belang 

voor de binding van partikels geopsoniseerd door factor 3 van het complement (iC3B) met fagocyten, 

alsook voor chemotaxis en het afdoden van kiemen door cytotoxische T-lymfocyten. De CD11d/CD18 

molecule wordt tot expressie gebracht op het celoppervlak van macrofagen en sommige populaties 

van lymfocyten.
26 

 
Het oorzakelijke genetische defect van CLAD is een missense mutatie op positie 107 van het CD18- 

gen (ITGB2) die de transpositie van guanine door cytosine veroorzaakt, waardoor op positie 36 

(Cys36Ser) van het β2-integrine (CD18 integrine) cysteïne vervangen wordt door serine.
14,26,27

 

Bijgevolg wordt een disulfidebinding in het CD18- integrine verbroken waardoor zijn structuur en 

functie wijzigen.
14,26

 De dimerisatie met de CD11 subunits vindt daardoor niet plaats en het 

CD11/CD18 integrine wordt niet tot expressie gebracht op het celoppervlak ondanks de normale 

vorming van CD11 subunits.
14,26 

Het defect in de CD18 molecules is dus verantwoordelijk voor het 

falen van de expressie van alle vier de CD11 subunits aan het celoppervlak van leukocyten en 

vervolgens de gebrekkige functie van neutrofielen.
26

 (Fig. 5) De hoofdfunctie van neutrofielen is het 

fagocyteren en afdoden van micro-organismen. Om deze functie uit te oefenen, moeten ze zich 

vasthechten aan het endotheel van bloedvaten (d.i. de adhesiefase) om zo het bloedvat te verlaten 

(d.i. de extravasatiefase) en te migreren naar de plaats van inflammatie (d.i. de migratiefase). Eens op 

de plaats van infectie aangekomen, fagocyteren de neutrofielen iC3b-geopsoniseerde 

bacteriën.
6,8,14,26-28

 De adhesie tussen neutrofielen en het endotheel komt tot stand door de binding 

tussen proteïnen op het celoppervlak van neutrofielen namelijk de integrines en proteïnen aanwezig 

op het endotheel namelijk de selectines.
6,14

 De neutrofielen van patiënten die lijden aan CLAD 

brengen echter geen integrines tot expressie en kunnen dus niet vasthechten aan het endotheel en 

bijgevolg niet migreren naar zones van inflammatie.
2,6,8,14,28

 Bovendien zijn de neutrofielen niet in staat 

om partikels geopsoniseerd met iC3b te fagocyteren en vernietigen, wat leidt tot ernstige bacteriële 

infecties.
6,8,14,28

  

Het klinisch beeld bij de hond wordt gekenmerkt door koorts,
2,26,28

 gewichtsverlies,
14

 vertraagde 

wondheling,
14,26

 lymphadenopathie,
2,14,26,28

 craniomandibulaire en metafyseale osteopathie
2,26,28

 en 

recurrente infecties: gingivitis,
2,6,8,14,26-28

  dermatitis,
6,28

 pododermatitis,
8
 pyoderma,

27
  wondinfecties,

8
 

pneumonie,
2,8,28

 thrombophlebitis,
8
 omphalophlebitis

2,14,27,28
, omphalitis,

26,28
 en osteomyelitis.

2,8,14,27,28
  

Hematologisch onderzoek toont een leukocytose aan die bestaat uit neutrofilie,
6,8,14,26-28

 eosinofilie,
27

 

monocytose
27

 en lymfocytose.
27

 Heterozygoten hebben een normale CD11/CD18 expressie en zijn 
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asymptomatisch. Homozygoten hebben een afwijkende CD11/CD18 expressie en vertonen wel 

symptomen.
6,26,28

 De aangetaste honden (homozygoten) sterven op jonge leeftijd (enkele maanden na 

de geboorte
28

) als gevolg van de recurrente infecties.
14

 

 

Fig.5. Schematische voorstelling van de normale CD11/CD18 heterodimerisatie en expressie op het 

celoppervlak. Ten gevolge van een defect in het CD18 gen kunnen de leukocyten van LAD- patiënten 

geen CD11/CD18 heterodimeren aan hun celoppervlak tot expressie brengen. (Naar Gu et al., 2004) 

 

1.6 CANIENE CYCLISCHE NEUTROPENIE 

Caniene cyclische neutropenie is een primaire immunodeficiëntie gekenmerkt door cyclische 

schommelingen van het aantal neutrofielen.
2,6,8,14,29-31

 Andere benamingen voor deze ziekte zijn 

caniene cyclische haematopoiese
2,6,8,29,31 

en Grey Collie syndroom
2,6,14,29-31

 omdat het bij Collies met 

kleurdilutie van de vacht (= zilvergrijze collies) voorkomt.
2,6,14,29,30

 Cyclische neutropenie is eveneens 

een gekende immunodeficiëntie in de humane geneeskunde, maar de oorzakelijke genetische mutatie 

is echter verschillend van deze bij de hond.
2,29,30 

Caniene cyclische neutropenie kent een autosomaal recessieve overerving
2,6,8,29-31

 en wordt 

veroorzaakt door een mutatie, nl. de insertie van een adenine in een serie van 9 adenines, t.h.v. exon 

20
29,30

 of exon 21
31

 van het gen dat codeert voor de adaptor proteïne complex 3 (AP3) β-subunit.
2,29-31

 

Het AP3 stuurt het posttranslationele transport van intraluminale ‘cargo’ proteïnes (waaronder het 

neutrofiele elastase) van de trans-kant van het Golgi-apparaat naar lysosoom-gerelateerde organellen 

zoals de granules in neutrofielen.
29,30

 Bij honden met cyclische neutropenie is het intracellulaire 

transport van het neutrofiele elastase verstoord, wat resulteert in verminderde enzymatische 

activiteit.
2,29,31

 

De episodes van neutropenie doen zich gemiddeld om de 12 dagen voor en houden ongeveer 3 

dagen aan.
2,8,14

 Het aantal circulerende neutrofielen wordt stabiel gehouden door 2 negatieve 

feedback controlemechanismen: het ene mechanisme regelt de productie van neutrofielen en het 

andere heeft controle over de vrijstelling van rijpe neutrofielen uit het beenmerg. Het feedback 

mechanisme dat de neutrofielenproductie controleert, heeft een responstijd van 7 à 12 dagen. Indien 

enkel dit mechanisme actief zou zijn, dan zouden zich grote schommelingen voordien in het aantal 

circulerende neutrofielen. Echter, deze variatie in de concentratie van neutrofielen komt normaal niet 

voor omdat het tweede feedback mechanisme zorgt voor de vrijstelling van neutrofielen uit de 

beenmergreserve. Cyclische neutropenie kan het gevolg zijn van het falen van het tweede feedback 

mechanisme of van een verminderd aantal neutrofielen in de beenmergreserve.
32

  

Gedurende de periodes van neutropenie vertonen de aangetaste honden mogelijks koorts,
2
 diarree 

t.g.v. gastro-intestinale infecties,
2,6,8,14

 ademhalingsinfecties,
6,8,14

 conjunctivits,
2
 gingivitis,

2,14
 

arthritis,
2,14

 lymfadenitis,
14

 epistaxis
2,8,14

 en gingivale bloedingen.
2,14

 Het ontstekingsbeeld dat zich 
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voordoet gedurende de periodes van neutropenie is te wijten aan het tekort aan neutrofielen. 

Neutrofielen behoren tot een populatie van witte bloedcellen die instaan voor de cellulaire immuniteit, 

d.w.z. het vangen en vernietigen van bacteriën. De neutrofielen beschikken over twee systemen om 

bacteriën uit te schakelen: enerzijds genereren ze een respiratory burst, d.i. de productie en vrijstelling 

van oxidanten, anderzijds stellen ze lytische enzymes en antimicrobiële peptiden vrij uit hun 

intracellulaire granules.
30,33

 Gedurende de fase van neutropenie is deze belangrijke immunologische 

functie van de neutrofielen sterk gereduceerd, vandaar dat het lichaam van dieren met cyclische 

neutropenie op die momenten erg vatbaar is voor microbiële invasie.
6 

Het eventueel optreden van 

bloedingsproblemen, waaronder epistaxis en gingivale bloedingen, is te wijten aan cyclische variaties 

van het aantal thrombocyten (periodes van thrombocytopenie).
2,6,8,14 

 
 

Het Grey Collie syndroom wordt gekarakteriseerd door zwakte,
14

 slechte groei,
2,6

 slechte 

wondheling,
6,14

 ooglesies,
14

 cyclische neutropenie,
2
 deficiëntie en verminderde enzymatische activiteit 

van neutrofiele enzymen, respectievelijk myeloperoxidase
2,8,14

 en elastase,
31

 en cyclische variaties 

van het aantal monocyten, reticulocyten en thrombocyten.
2,6,8

 De aandoening gaat gepaard met hoge 

mortaliteit, voornamelijk na het verlies van de maternale immuniteit (d.i. 10 à 12 weken na de 

geboorte).
6,14

 Collies lijdende aan caniene cyclische neutropenie worden zelden ouder dan 3 jaar.
6,8,14

 

 

1.7 TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME 

Trapped neutrophil syndrome (TNS) is een primaire immunodeficiëntie die beschreven is bij Border 

Collies en gekenmerkt wordt door een aanhoudende neutropenie.
2,6,14,34-36

 Myelokathexis (Cohen 

syndroom
35

) is een gelijkaardige aandoening die voorkomt bij de mens.
14,34,36

   

De oorzakelijke mutatie is verschillend van deze die caniene cyclische neutropenie veroorzaakt.
35 

TNS 

ontstaat als gevolg van een deletie van 4 baseparen in exon 19 van het Vesicle Protein Sorting 13B 

gen (VPS13B gen). Het VPS13B gen codeert voor een transmembranair proteïne dat betrokken is bij 

het vesikel-gemedieerde transport en de ordening binnenin de cel.
36

 Hyperplasie van de myeloïde 

cellen in het beenmerg is typerend voor TNS en suggereert dat er een probleem is met de vrijstelling 

van neutrofielen uit het beenmerg in de bloedbaan.
2,14,34,36 

De ziekte erft autosomaal recessief over.
2,6,14,34-36. 

Aangetaste honden lijden aan recurrente bacteriële 

infecties zoals osteomyelitis en gastro-enteritis.
2,14,34

 Border Collies met TNS worden gepresenteerd 

als patiënten met groeiachterstand,
34,36

 mentale achterstand,
36 

kreupelheid als gevolg van botlyse
14,34

 

en persistente koorts.
14,34 

Bovendien vertonen aangetaste pups een abnormale craniofaciale 

ontwikkeling waardoor de vorm van de schedel vernauwd en verlengd is.
36

 TNS kan optreden op zeer 

jonge leeftijd (6 weken oud), maar in sommige gevallen worden de eerste tekenen van TNS pas 

opgemerkt op een leeftijd van 12 weken als de dieren onvoldoende reactie vertonen op vaccinatie. In 

milde gevallen kan de ziekte onderkend blijven tot de dieren 2 jaar of ouder zijn.
36

 Pups die lijden aan 

TNS worden vaak geëuthanaseerd omwille van hun slechte toestand.
34 

TNS en caniene cyclische neutropenie worden beiden gekarakteriseerd door een tekort aan 

neutrofielen en kennen een autosomaal recessieve overerving, maar toch zijn het twee verschillende 

aandoeningen.(Fig.6)  
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Fig.6. Verschillen tussen trapped neutrophil syndrome en caniene cyclische neutropenie. 

 

1.8 DEFECTIEVE NEUTROFIELEN FUNCTIE BIJ DOBERMANN PINSCHERS 

Defectieve neutrofielen functie is beschreven bij een aantal genetisch verwante Dobermann 

Pinschers.
2,6,8,14,37

 

Het overervingspatroon van deze primaire immunodeficiëntie is niet nog gekend.
8,37

 Het is een 

aandoening waarbij de neutrofielen bacteriën kunnen fagocyteren, maar geen bactericiede activiteit 

hebben.
2,6,8,14,37

 De slecht functionerende neutrofielen vertonen een verlaagde capaciteit om Nitroblue 

tetrazolium (NBT) te reduceren en om superoxide te produceren na stimulatie door geopsoniseerd 

zymosan,
2,37

 wat wijst in de richting van een defect in de respiratory burst pathway.
14,37

  

De klinische symptomen bij deze Dobermann Pinschers zijn chronische rhinitis,
2,6,8,14,37

 

pneumonie,
2,6,8,14,37

 doffe vacht,
6,37

 seborrhea sicca
6,37

 en schilfering van de huid.
6,37

 Deze honden 

ontwikkelen deze symptomen kort na de geboorte.
14,37

 Deze aangetaste Dobermann Pinschers 

overleefden een aantal jaren dankzij intermitterende antibioticumtherapie, maar een deel van hun 

nestgenoten stierf kort na de geboorte.
37

  

 

1.9 DEFECTIEVE NEUTROFIELEN FUNCTIE BIJ WEIMARANERS 

Defectieve neutrofielen functie waarbij de neutrofielen geen bactericiede werking vertonen, komt voor 

bij Weimaraners
3,8,14 

en gaat gepaard met recurrente bacteriële septicemie en diffuse granulomateuze 

ontstekingen.
3
  

De overervingswijze van deze aandoening is nog niet opgehelderd, wel lijken reuen frequenter 

aangetast te zijn dan teven.
3
 Na fagocytose van bacteriën, falen de neutrofielen in het opwekken van 

de respiratory burst.
3,14 

Behalve de neutrofielendysfunctie werden er bij deze honden eveneens lage gehaltes aan IgM en IgG 

in het serum vastgesteld
3,14,38

 Deze lage IgG- en IgM- gehaltes worden niet veroorzaakt door een 

defect in de B- of T-celfunctie, maar zijn te wijten aan een verhoogde afbraak of een verhoogde 

verwijdering van deze immunoglobulines uit de circulatie, waarschijnlijk t.g.v. de vorming van 

immuuncomplexen.
38 

De aangetaste Weimaraners worden op jonge leeftijd
8,14 

(enkele maanden oud
38

) aangeboden met 

recurrente koorts,
8,14,38

 diaree,
8,14,38

 pneumonie,
8,14,38

 pyodermie,
8,14,38

 lymfadenopathie,
8,38

 

osteomyelitis
8,14,38

 en stomatitis.
14,38

  

Trapped Neutrophil Syndrome                 Caniene cyclische neutropenie 

* persisterende neutropenie
2,6,14

        * cyclische neutropenie
2,6,8,14,30-32

 

* voorkomen: Border Collies
2,6,14

       * voorkomen: Collies
2,6,14,30,31

 

* beenmergaspiraat: hypercellulair
6,34

       * beenmergaspiraat: hypocellulair
6
  

* oorzakelijke mutatie: deletie van 4       * oorzakelijke mutatie: adenine insertie 

   basenparen in exon 19 van het         in het gen dat codeert voor de adaptor 

   Vesicle Protein Sorting 13B gen
36

         proteïne complex 3 β-subunit
2, 30-32

 

* pups die lijden aan TNS worden vaak                   * aangetaste honden worden zelden ouder 

  geëuthanaseerd omwille van hun slechte                dan 3 jaar
6,8,14

 

  toestand.
34
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1.10 GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR DEFICIËNTIE BIJ ROTTWEILERS 

Granulocyte colony-stimulating factor deficiëntie is een primaire immunodeficiëntie beschreven bij een 

mannelijke Rottweiler.
39

 Deze aandoening wordt gekenmerkt door de afwezige rijping van myeloïde 

precursoren van neutrofielen (d.i. aangetoond door onderzoek van een beenmergaspiraat). De 

oorzaak voor deze afwezige rijping van neutrofielprecursoren is een gebrek aan granulocyte colony-

stimulating factor (G-CSF) die instaat voor de stimulatie van de rijping van myeloïde precursoren tot 

neutrofielen.
39

 De G-CSF wordt geproduceerd door macrofagen, endotheelcellen en fibroblasten en 

reguleert de rijping van voorlopercellen (progenitorcellen) van granulocyten tot rijpe neutrofielen.
25 

Het symptomenbeeld van deze aandoening omvat intermitterende koorts, wisselende kreupelheid (te 

wijten aan degeneratieve arthropathie), lymfadenopathie, multipele huidlesies en de aanwezigheid van 

persistente neutropenie.
39

 De klinische symptomen zijn minder uitgesproken of zelfs afwezig na 

antibioticumtherapie, maar na het stopzetten van de behandeling hervalt de patiënt. De beschreven 

Rottweiler is geëuthanaseerd omwille van de ernst van zijn symptomen.
39

  

 

1.11 DUITSE HERDER PYODERMIE 

Duitse Herder pyodermie of German Shepherd Dog Pyoderma (GSP) is een immunodeficiëntie die 

getypeerd wordt door een recurrente diepe pyodermie en voorkomt bij Duitse Herders.
2,16,40-43

 Niet 

enkel raszuivere Duitse Herders, maar ook de pups na kruising van Duitse Herders met andere rassen 

kunnen GSP ontwikkelen. Een gelijkaardige aandoening is eveneens beschreven bij andere rassen 

zoals Dalmatiërs, Bull Terriërs en herdersrassen zoals de Groenendaeler, de Mechelse Herder 

(Malinois) en de Tervuerense Herder.
40 

De GSP is een ziekte met een multifactoriële etiologie.
40,42

 De aandoening wordt geassocieerd met 

allergische vlooiendermatitis,
40,42

 atopische dermatitis,
40,42 

voedselallergie dermatitis,
40,42

 

hypothyroïdie,
40,42

 ehrlichiosis
40

 en afwijkingen van de T- en B-lymfocyten (celgemediëerde 

immunodeficiëntie).
40,42,43 

Er zijn ook speculaties over een erfelijke genetische component die en rol 

zou kunnen spelen in het ziekteproces van GSP
40

 en autosomaal recessief overerft.
43

 In een groot 

aandeel van de gevallen is de ziekte echter idiopatisch.
40,42 

De abnormaliteiten van de celgemediëerde immuniteit en meer bepaald van de lymfocyten omvatten 

een toename van de CD8+ T-lymfocyten,
14,16,40,41,43

 een afname van de CD4+ T-lymfocyten
14,16,40,41 

en 

een afname van de CD21+ B-lymfocyten.
14,16,40,41,43

 Het CD21 is een complement receptor (CR2)
41,43

 

en speelt een rol in de B-cel activatie.
14,43

 De inefficiënte B-cel activatie en het tekort aan CD4+  

T-lymfocyten maakt dat het immuunsysteem van honden met GSP niet optimaal kan functioneren. 

Bovendien bevat het serum van Duitse Herders met GSP hoge gehaltes aan IgG
16,41 

en lage gehaltes 

aan IgA.
16,41,43 

De hoofdklacht bij honden met GSP is pruritis (jeuk)
40-42

 en een diepe pyodermie die kenmerkend 

begint in de lumbosacrale regio.
40,42

 Andere vaak aangetaste zones van het lichaam zijn het 

abdomen,
40-42

 de inguinale regio
40,42

 en de achterzijde en/of mediale zijde van de dij.
40-42

 Aanvankelijk 

begint de pruritis als een seizoensgebonden fenomeen geassocieerd met warm weer of als een 

persistent niet-seizoensgebonden probleem.
40

 Honden met GSP waarbij de symptomen in het begin 

seizoensgebonden zijn, zullen op termijn ook evolueren naar de niet- seizoensgebonden vorm.
40,42

 De 

aandoening kent een progressief verloop waardoor de pyodermie zich uitbreidt naar meerdere locaties 

op het lichaam of evolueert naar een gegeneraliseerde huidaandoening.
40,42

 (Fig.7) Het klinische 

huidletsel dat in de meeste gevallen van GSP als eerste wordt gezien, lijkt op een ‘hot spot’.
40,42

 

Naarmate de aandoening verder evolueert, treden er ook andere types letsels op: alopecie,
40-42
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hyperpigmentatie,
40-42

 hyperkeratose,
41

 papels,
40-42

 pustels,
40-42

 collarettes,
41

 hemorrhagische 

bullae,
40,42

 ulcers,
40-42 

korsten,
40-42

 schilfers
41

 en fistels
40-42 

met omliggend broos weefsel.
40,42

 (Fig.8) 

Histopathologisch onderzoek van huidbiopten van een hond met GSP toont de aanwezigheid aan van 

acanthose en hyperkeratose van de epidermis,
41

 een perifolliculaire of diffuse pyogranulomateuze 

inflammatoire reactie,
40-42

 folliculitis
40,42

 en furunculose.
40,42

 De kiemen die op basis van 

bacteriologisch onderzoek het meest uit de letsels geïsoleerd worden, zijn Staphylococcen.
14,40-43

 Het 

meest vergevorderde stadium van deze immunodeficiëntie gaat gepaard met chronische pyodermie of 

cellulitis
 
en is bij veel patiënten met GSP geassocieerd met regionale lymfadenopathie.

40,41
 Minder 

frequent optredende symptomen bij Duitse Herders die lijden aan GSP zijn purulente otitis externa,
40,42

 

perianale fistels,
40,42

 focale metatarsale fistels
40

 en koorts met tekenen van systemische ziekte.
40,42

  

De leeftijd waarop dieren voor het eerst symptomen van GSP vertonen, varieert van 3 maanden tot 13 

jaar.
40

 Volgens sommige studies is er geen geslachtspredispositie,
40,42,43

 maar volgens andere zijn 

reuen vaker aangetast dan teven.
40,41

 De huidletsels kunnen gecontroleerd worden, mits toediening 

van systemische antibiotica, wasbeurten met een gemedicineerde shampoo en de behandeling van 

onderliggende problemen zoals een allergie.
40,42

  

 

                

                  

 

1.12 IMMUNOGLOBULINE DEFICIËNTIES  

Immunoglobulines maken deel uit van het humoraal immuunsysteem dat samen met het 

celgemediëerde immuunsysteem de functionele componenten vormt van de verworven immuniteit. De 

belangrijkste cel van het verworven immuunsysteem is de lymfocyt. De lymfocyten worden 

onderverdeeld in twee grote groepen namelijk de B- en T-lymfocyten. Beide types lymfocyten ontstaan 

uit een pluripotente stamcel die de voorloper is van alle verschillende types hematopoëtische cellen. 

B-lymfocyten ondergaan maturatie en differentiatie in het beenmerg, terwijl T-lymfocyten rijpen en 

differentiëren in de thymus. Wanneer de B- en T-cellen rijp en functioneel zijn, migreren ze vanuit de 

Fig.8. Huidlesies bij Duitse Herder pyodermie: letsels gelijkend 

op een hot spot en bijkomend alopecie, ulceratie, korsten, fistels  

en broos weefsel.  

(Naar Rosser, 2006) 

Fig.7. Klinische presentatie van gegeneraliseerde 

diepe pyodermie bij Duitse Herders. (Naar Day, 

2008) 
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primaire lymfoïde organen (respectievelijk het beenmerg en de thymus) naar de secundaire lymfoïde 

organen: de lymfeknopen, de milt en het mucosaal geassocieerd lymfoïd weefsel. Ter hoogte van 

deze secundaire lymfoïde organen vindt de interactie tussen lichaamsvreemde antigenen en 

lymfocyten plaats waarbij een specifieke immuunrespons gegenereerd wordt. Deze specifieke 

immuunrespons bestaat enerzijds uit een celgemediëerde respons, waarbij cytotoxische T-lymfocyten 

cellen met lichaamsvreemde antigenen afdoden, en anderzijds uit een humorale immuunrespons, 

waarbij plasmacellen immunoglobulines produceren en secreteren.
8,44-47 

Wanneer een B-lymfocyt in contact komt met een vreemd antigeen, ontstaat er een klonale expansie 

waarbij er een grote populatie B-lymfocyten met specificiteit tegen dat bepaald antigeen gevormd 

wordt. De meerderheid van deze B-cellen zal omgevormd worden tot plasmacellen die instaan voor de 

productie en secretie van immunoglobulines of antistoffen gericht tegen het respectievelijke antigeen. 

Na hun vrijstelling door de plasmacel binden de immunoglobulines met het antigeen en ofwel zorgen 

ze voor neutralisatie van het antigeen, ofwel vergemakkelijken ze de eliminatie van het antigeen door 

activatie van de complement cascade of door stimulatie van fagocyterende cellen. De isotypes of 

klassen immunoglobulines die betrokken zijn bij de verworven immuunrespons zijn immunoglobuline 

M, immunoglobuline G en immunoglobuline A. De functie en karakteristieken van deze isotypes 

worden besproken onder 1.12.1, 1.12.2 en 1.12.3. Behalve deze drie isotypes bestaan er nog twee 

andere, namelijk immunoglobuline D en immunoglobuline E. Een kleine groep B-cellen die ontstaan bij 

de klonale expansie worden geen plasmacel, maar wel memory cel. Wanneer het antigeen uit de 

circulatie geëlimineerd is, komt de klonale expansie ten einde en daalt de hoeveelheid antistoffen 

geleidelijk. De memory cellen blijven aanwezig en wanneer ze op een later ogenblik opnieuw in 

contact komen met hetzelfde antigeen, zullen ze het onmiddellijk herkennen en een secundaire 

immuunrespons op gang brengen. In vergelijking met de primaire immuunrespons verloopt deze 

secundaire immuunreactie veel efficiënter: antistoffen worden sneller en in grotere aantallen 

geproduceerd en gesecreteerd, ze vertonen een hogere affiniteit tegenover het antigen en bovendien 

hebben ze een langere levensduur.
8,44-47 

Het op gang komen van de celgemediëerde alsook de humorale immuunrespons inclusief de 

antistofproductie is afhankelijk van de activatie van T-helper cellen. Dit type T-lymfocyten zal na 

herkenning van een specifiek antigeen cytokines of lymfokines vrijstellen. Deze lymfokines mediëren 

enerzijds de proliferatie en differentiatie van T-lymfocyten tot cytotoxische T-cellen en anderzijds 

spelen ze een belangrijke rol in de activatie van B-lymfocyten die dan vervolgens differentiëren tot 

antistofproducerende plasmacellen. De lymfokines zijn bovendien bepalend voor het soort isotype 

antistoffen dat door de plasmacel geproduceerd wordt. Naast hun effect op lymfocyten hebben de 

cytokines geproduceerd door T- helpercellen ook een invloed op de activatie van macrofagen en 

natural killer cellen.
8,44-47 

Immunoglobulines spelen dus een onmiskenbare rol in het afweersysteem. Hun productie en regulatie 

kadert in een ingewikkeld systeem van interactie tussen immuuncellen en antigenen. Wanneer de 

antistofproductie niet optimaal verloopt, heeft dit uiteraard nefaste gevolgen voor de afweer van een 

individu tegen pathogenen. 

1.12.1 Selectieve immunoglobuline M deficiëntie 

Immunoglobuline M (IgM) is een glycoproteïne dat geproduceerd wordt tijdens de primaire 

immuunrespons door plasmacellen in de milt, lymfeknopen en het beenmerg. De IgM heeft de tweede 

hoogste concentratie in het serum bij zoogdieren na immunoglobuline G (IgG), maar een lage affiniteit 

tegenover het specifieke antigen. Wanneer IgM gebonden is op het celoppervlak van een B-lymfocyt 

en dus dienst doet als B-cel receptor is het een monomeer. In het serum komt IgM voor onder de vorm 
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van een pentameer. De functies van IgM omvatten complement activatie, neutralisatie van virussen, 

opsonisatie en agglutinatie.
47

 

Selectieve immunoglobuline M deficiëntie is een éénmalig gerapporteerde immunodeficiëntie. De 

aandoening is vastgesteld bij twee verwante Dobermann Pinschers.
14 

De oorzaak en een eventuele genetische achtergrond van deze immunodeficiëntie is niet achterhaald. 

Het ene dier was asymptomatisch en het andere vertoonde chronische mucopurulente neusvloei en 

leed aan bronchopneumonie.
6,14

 Het serum van beide Dobermanns bevatte een laag gehalte aan 

IgM.
6,14

 De klinisch aangetaste hond vertoonde eveneens een laag gehalte aan IgG in zijn serum,
6,14

 

terwijl dit niet het geval was bij het klinisch normale dier.
6 

Omdat deze aandoening slechts één keer is vastgesteld en men de klinische symptomen kon 

onderdrukken met een levenslange antibioticumtherapie,
6
 kan de klinische relevantie van deze 

immunodeficiëntie in twijfel getrokken worden. 

Klinisch gezonde Greyhounds vertonen eveneens lagere gehaltes aan IgM in hun serum in 

vergelijking met andere hondenrassen, maar dit blijkt fysiologisch te zijn.
48

 Wanneer de resultaten van 

een serologisch onderzoek bij dit ras lage gehaltes aan IgM aangeven, mag dit niet verkeerdelijk 

aanzien worden als een immunodeficiëntie.
48 

1.12.2 Selectieve immunoglobuline A deficiëntie 

Immunoglobuline A (IgA) wordt vrijgesteld door plasmacellen die zich t.h.v. de mucosale 

lichaamsoppervlakken bevinden, d.i. in de wand van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, 

het urogenitaalstelsel, de huid en de melkklier. De IgA komt in het serum en de secreten voor als 

monomeer, maar wordt gesecreteerd als dimeer. Na passage doorheen epitheelcellen komt het IgA 

terecht in lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, melk of intestinaal vocht.
8,47

 De gesecreteerde 

molecule bestaat uit een IgA-dimeer en een secretory component en vormt zo secretory IgA (sIgA). 

(Fig. 9) De secretory component beschermt het IgA glycoproteïne tegen destructie door proteolytische 

enzymes in lichaamsvloeistoffen.
8,47,49

 Het hoofddoel van IgA is bescherming bieden tegen microbiële 

invasie op de mucosale oppervlakken. In tegenstelling tot IgM is IgA niet in staat om de complement 

cascade te activeren, maar IgA zorgt wel voor neutralisatie van virussen en voor agglutinatie van 

antigenen.
8,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9. Productie van sIgA ter hoogte van het 

mucosale oppervlak van het 

spijsverteringsstelsel: IgA wordt geproduceerd 

en gesecreteerd door mucosale plasmacellen en 

bindt vervolgens aan receptoren (pIgR) op het 

oppervlak van de intestinale enterocyten. Het 

gebonden IgA wordt opgenomen in de enterocyt 

en in een vesikel naar het celopperlvak 

getransporteerd. Ter hoogte van het 

celoppervlak wordt IgA vrijgesteld in het lumen, 

terwijl het gebonden blijft aan de pIgR die vanaf 

dan de secretory component genoemd wordt. 

Hetzelfde mechanisme vindt plaats in het 

ademhalings- en urogenitaalstelsel, de huid en 

de melkklier. (Naar Tizard, 2004) 



 

15 
 

Selectieve immunoglobuline A deficiëntie wordt gekenmerkt door een laag gehalte aan IgA in het 

serum
2,8,14,50

 en in de secreten
49,50

 van aangetaste individuen. Het is de meest voorkomende primaire 

immunodeficiëntie bij de mens.
3,8,49,50

 De ziekte is voornamelijk vastgesteld bij de Duitse 

Herder
2,3,6,8,14,49-51

 en de Shar Pei 
2,3,6,8,14,50,

 maar ook bij tal van andere hondenrassen: 

Beagle,
2,3,6,8,14,50,

 Engelse Cocker Spaniel,
2
 Dashond,

6
 Dalmatiër,

6
 Akita,

6
 West Highland White 

Terriër,
6
 miniatuur Schnauzer,

6
 Ierse Setter,

6,50
 Dobermann Pinscher,

6
 Golden Retriever,

6
 Poedel

6
 en 

bastaardhonden.
6 

De exacte oorzaak van deze immunodeficiëntie is nog niet achterhaald, maar vermoedelijk gaat het 

om een defect in de differentiatie van B-lymfocyten, een toename in de werking van T- supressor 

cellen of een verminderde functie van T- helper cellen.
50 

Honden die lijden aan selectieve IgA deficiëntie presenteren zich meestal met recurrente 

ademhalingsinfecties, gastro-intestinale infecties en huidinfecties,
49

 maar bij de Duitse Herder,
3,8

 de 

Shar Pei
2,3,14 

alsook bij andere rassen
8
 blijven er ook veel honden asymptomatisch. 

Duitse Herders zijn gepredisponeerd voor een hele reeks infectieuze aandoeningen van de huid en 

mucosale oppervlakken
2,51

 zoals mycosen,
14,42

 anale furunculose,
2,14,51

 diepe pyodermie,
2,14,51

 

bacteriële overgroei van de dunne darm (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO)
14,51

 ehrlichiosis
2
 

en aspergillose.
2,51

 Deze predispositie wijst in de richting van een defect in de mucosale afweer.
14

 

Verschillende studies hebben vastgesteld dat het gehalte aan IgA in het serum van Duitse Herders 

lager ligt in vergelijking met andere hondenrassen.
14

 Het aantal IgA-producerende plasmacellen in de 

mucosa is normaal.
14,50,51

 Deze vaststellingen impliceren dat er mogelijks een deficiënte synthese of 

defecte secretie van IgA aanwezig is bij Duitse Herders met selectieve IgA deficiëntie.
6,14

 

Bij Shar Pei’s met selectieve IgA deficiëntie omvat het klinisch beeld de volgende afwijkingen: 

recurrente ademhalingsinfecties
2,3

 met hoest,
14

 neusvloei
14

 en zelfs pneumonie;
14

 conjunctivitis,
2,14

 

demodicosis,
2,14

 infecties met Microsporum canis
14

 en in veel gevallen atopie.
3,14 

 

Selectieve IgA deficiëntie is ook vastgesteld bij een groep ingeteelde Beagles,
14

 die recurrente 

ademhalingsinfecties,
3,14

 otitis
14

 en dermatitis
2,3

 vertoonden. Ook deze honden hadden een laag 

gehalte aan IgA in hun serum, bovendien konden er geen plasmacellen die IgA produceren, 

teruggevonden worden.
14 

Het is belangrijk om op te merken dat het gehalte aan IgA in het serum van honden geen goede 

weerspiegeling is van de hoeveelheid sIgA t.h.v. mucosale oppervlakken.
50

 Om een idee te krijgen 

van de hoeveelheid sIgA dat aanwezig is t.h.v. de mucosae kan men IgA- bepalingen uitvoeren op 

bijvoorbeeld duodenaal vocht,
49,50 

speeksel,
49

 bronchiale en duodenale mucosa
50

 of vocht bekomen 

via bronchoalveolaire lavage.
50   

1.12.3 Immunoglobuline G deficiëntie 

Immunoglobuline G (IgG) is het isotype van antistoffen met de hoogste concentratie in het serum en 

hoge affiniteit tegenover het specifieke antigen. De IgG wordt aangemaakt en vrijgesteld tijdens de 

secundaire immuunrespons door plasmacellen in de milt, de lymfeknopen en het beenmerg. Het 

moleculair gewicht van IgG bedraagt 180 kilodalton (kDa), terwijl het moleculair gewicht van IgM en 

IgA respectievelijk 900 kDa en 360 kDa bedraagt. Het IgG is dus de kleinste molecule van alle 

antistoffen en kan bijgevolg zeer vlot bloedvaten verlaten, vooral wanneer er een verhoogde 

vasculaire permeabiliteit is zoals in geval van inflammatie. De IgG bindt aan het celoppervlak van 

bacteriën en veroorzaakt op die manier agglutinatie en opsonisatie. Het is eveneens in staat om de 

complement cascade te activeren via de klassieke activatieweg, maar enkel op voorwaarde dat er 

voldoende IgG moleculen aanwezig zijn op het oppervlak van het antigen.
47
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Bij de hond zijn er drie syndromen beschreven die gekenmerkt worden door IgG deficiëntie: het 

Weimaraner immunodeficiëntie syndroom,
2,6,52

 een syndroom van multisystemische inflammatoire of 

infectieuze ziekte bij Rottweilers
2,53

 en het syndroom van Pneumocystis carinii pneumonie.
2,54-58

  

Het Weimaraner immunodeficiëntie syndroom komt voor bij Weimaraners en wordt gekenmerkt door 

chronische recurrente infecties van verschillende orgaansystemen
2,6,52 

zoals het 

spijsverteringsstelsel,
2,52

 de gewrichten,
2,52

 de huid,
2,52

 het urinair stelsel
52

 en de conjunctiva.
2
 

Aangetaste honden beginnen symptomen te vertonen kort na het verlies van de maternale immuniteit, 

d.w.z. gemiddeld rond de leeftijd van 4 maanden.
2,52

 De oorzaak van deze aandoening is nog niet 

achterhaald.
2,52

 Bepaalde studies toonden een afwijkende neutrofielenfunctie aan,
2
 terwijl dit niet het 

geval is in andere studies.
2,52

 Het meest constante gegeven bij deze immunodeficiëntie is een 

abnormaal lage concentratie aan IgG in het serum,
2,6,52

 die echter niet te wijten is aan een secundair 

proces aangezien er geen hoge concentraties aan immuuncomplexen zijn.
52

 Neutrofilie met 

linksverschuiving,
2
 lage gehaltes aan IgA en IgM

2,52
 en inflammatoire letsels bij autopsie kunnen ook 

aanwezig zijn.
2
 Het klinisch beeld varieert naargelang welke orgaansystemen aangetast zijn, maar in 

veel gevallen worden aangetaste Weimaraners aangeboden met hypertrofische osteodystrofie 

(HOD).
2
 Andere symptomen die mogelijks voorkomen, zijn koorts, lethargie, anorexie, diaree, braken, 

dermatitis, lymfadenopathie en pijn in de gewrichten en botten.
52

 Een bijzonder gegeven in het 

optreden van deze ziekte is de rol van vaccinatie als uitlokkende factor: de aanvang van klinische 

tekenen vindt plaats enkele dagen
52

 of weken
2
 na de laatste vaccinatie van de reeks puppyvaccins.

2
 

Een andere opmerkelijke vaststelling is het klinisch herstel dat kan bekomen worden na toediening 

van anti-inflammatoire en antimicrobiële geneesmiddelen. Het resultaat van deze behandeling is 

echter erg onderhevig aan variatie: sommige dieren worden zodanig ernstig ziek dat men moet 

overgaan tot euthanasie, andere herstellen maar ontwikkelen chronische recurrente infecties en nog 

andere vertonen een volledig klinisch herstel.
2,52

 Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat de 

mogelijkheid tot herstel na een anti-inflammatoire en antimicrobiële therapie niet typerend is voor 

primaire immunodeficiënties.
2
 

Een syndroom van multisystemische inflammatoire of infectieuze ziekte geassocieerd met IgG 

deficiëntie, is beschreven bij Rottweilers. Deze aandoening is vastgesteld bij pups afkomstig uit 

eenzelfde nest.
2,6,53

 De honden hadden een tekort aan IgG en/of IgA in hun serum
2,6,53 

en hun 

lymfoïde weefsels vertoonden een abnormale ontwikkeling.
2
 De oorzaak van dit defect is nog niet 

achterhaald en het syndroom is nog niet beschreven bij andere nesten van Rottweilers.
2,53

 

Symptomen ontwikkelden zich rond de leeftijd van 18 maanden. Niet alle pups vertoonden dezelfde 

klinische afwijkingen: twee honden stierven na het ontwikkelen van ernstige systemische ziekte 

gekenmerkt door bronchopneumonie en focale encephalitis, een derde pup ontwikkelde demodecose 

en een vierde vertoonde subcutane abcessen.
6,53

 

Een derde syndroom geassocieerd met IgG deficiëntie is Pneumocystis carinii pneumonie. Deze 

pneumonie is beschreven bij de mens
2,54-58 

en bij verschillende hondenrassen: Cavalier King Charles 

Spaniels,
2,6,14,54-58

 miniatuur Dashonden,
6,14,54-58 

Dashonden met standaard grootte,
55 

een Yorkshire 

Terriër,
6,58

 een Shetland Sheepdog (Scheltie)
58

 en een Beagle.
6,58

  

Pneumocystis carinii is een opportunistische schimmel
2,54-56 

die subklinisch aanwezig kan zijn in de 

longalveolen van gezonde individuen,
54-57

 maar een ernstige en zelfs fatale pneumonie kan opwekken 

bij immuungecompromitteerde individuen.
54-57
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Aangetaste Cavalier King Charles Spaniels beginnen symptomen te vertonen als ze gemiddeld 3,5 

jaar oud zijn,
2,6,55

 hoewel de ziekte zich ook kan manifesteren op jongere leeftijd (1 jaar).
54,55

  

Het serum van de zieke honden bevat lage gehaltes aan IgG,
2,6,14,54,55 

maar vaak hoge gehaltes aan 

IgM.
2,6,55

 De verhoogde IgM concentratie is mogelijk een compensatiemechanisme voor het tekort aan 

IgG.
2
 Het is waarschijnlijk dat de gevoeligheid van Cavalier King Charles Spaniels voor Pneumocystis 

carinii pneumonie te wijten is aan een afzwakking van de humorale immuniteit.
6,55

 Het feit dat 

aangetaste honden een verhoogde IgM concentratie in plaats van een verhoogde IgG titer vertonen 

als reactie op de chronische ademhalingsinfectie, wijst in de richting van een defect in de 

omschakeling van isotype-productie door B-lymfocyten:
55

 de B-lymfocyten kunnen niet efficiënt 

switchen van IgM productie naar de productie van IgG.
6,55 

Het symptomenbeeld omvat anorexie,
54

 hoesten,
54

 ademhalingsmoeilijkheden (tachypnee, dyspnee)
54

 

en soms demodecose.
2,55

 Pneumocystis carinii pneumonie kan fataal zijn,
54

 hoewel sommige 

aangetaste Cavalier King Charles Spaniels herstellen na antimicrobiële therapie, maar herval kan 

optreden in de daaropvolgende jaren.
2 

Miniatuur Dashonden met Pneumocystis carinii pneumonie worden ziek als ze ongeveer 1 jaar oud 

zijn.
14,55-57

 De honden hebben lage gehaltes aan IgG, IgM en IgA in hun serum.
14,56,57

 Bovendien is er 

een gereduceerd aantal B-lymfocyten.
14,56,57 

Men vermoedt dat de aandoening bij de miniatuur 

Dashonden te wijten is aan een B- en T-cel deficiëntie.
55,56 

 De presentatie van deze ziekte heeft 

sterke gelijkenissen met het Combined Variable Immunodeficiency syndroom (CVID) dat beschreven 

is bij de mens, maar nooit is vastgesteld bij de hond.
56,57

 Het CVID is een primaire immunodeficiëntie 

gekenmerkt door weinig of geen antistofproductie door B-lymfocyten in combinatie met een normaal of 

gedaald aantal B-lymfocyten.
56,57 

De hoeveelheid T-lymfocyten is normaal, maar deze cellen hebben 

mogelijks een functioneel defect.
56,57 

De klinische symptomen bij de miniatuur Dashond zijn 

gewichtsverlies,
56,57 

ademhalingsmoeilijkheden (tachypnee, dyspnee),
56,57

 dermatopathie 

(demodecose of oppervlakkige bacteriële pyodermie)
57

 (Fig.10) en inspanningsintolerantie.
56,57

 

Honden die lijden aan deze aandoening kunnen beterschap vertonen na een agressieve 

behandeling
14

 (zuurstofsupplementatie, mucolytica, bronchodilatoren, verneveling, 

immunosupressieve geneesmiddelen),
57

 maar deze dieren vertonen slechts zelden volledig herstel en 

ze sterven vaak op jonge leeftijd (enkele maanden na het stellen van de diagnose).
14,57

 

                                   

 

 

 

Fig.10. Dorsaal aanzicht van 

een 10 maand oude miniatuur 

Dashond met Pneumocystis 

carinii pneumonie. Het dier is 

mager en lijdt aan ernstige 

dermatopathie (alopecie en 

oppervlakkige pyodermie). 

(Naar Lobetti, 2001)  
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1.13 OVERZICHT IMMUNODEFICIËNTIES BIJ DE HOND 

Immunodeficiëntie Probleem Belangrijkste klinische symptomen Voorkomen Overerving Referentienr. 

C3 deficiëntie gebrek aan complement- 
component 3 

verhoogde gevoeligheid voor bacteriële 
infecties, membranoproliferatieve 
glomerulonefritis type 1 

cavia, mens, konijn 
 
hond:  
- Britse Spaniels 
 

autosomaal 
recessief 

3, 4, 5, 6 

Pelger-Huët  anomalie onvoldoende segmentatie 
van de kern van granulocyten 

geen klinische symptomen mens, konijn, kat, paard 
 
hond: 
- Australische Veedrijvershond 
- Australische Herdershond 
- Basenji  
- Collie 
- Boston Terriër 
- Cocker Spaniel 
- Coonhound 
- Duitse Herder 
- Foxhound 
- Samojeed

 

- Deense/Zweedse  
  Boerderijhond 
-
 
bastaardhonden 

 

autosomaal 
dominant 

2, 7, 8, 9, 10 

Letale acrodermatitis meerdere deficiënties  
van het immuun- 
systeem 

huidproblemen, groeiachterstand, 
gespreide tenen, moeilijkheden bij het 
eten 
 

hond: 
- Bull Terriër 

autosomaal 
recessief 

2, 6, 8, 9,11, 12, 
13, 14, 15, 16 

SCID deficiëntie van T- en  
B-lymfocyten 

opportunistische infecties met als gevolg 
sterfte op jonge leeftijd 
 

mens, muis, paard 
 
hond: 
- Jack Russell Terriërs 
 

autosomaal 
recessief 

6, 8, 14, 17, 18, 
19 

X-SCID deficiëntie van T- en 
 B-lymfocyten 

groeiachterstand, verhoogde gevoeligheid 
voor bacteriële en virale infecties 
 

mens 
 
hond: 
- Bassethound 
- Cardigan Welsh Corgi 
 

X- gebonden 
recessief 

6, 8, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 
23, 24  

 



 

19 
 

Immunodeficiëntie Probleem Belangrijkste klinische symptomen Voorkomen Overerving Referentienr. 

CLAD neutrofielendysfunctie: 
adhesiedefect 

recurrente bacteriële infecties mens, rund 
 
hond: 
- Ierse Rode Setter 
- Ierse Rood-witte Setter 
 

autosomaal 
recessief 

2, 6, 8, 14, 26, 
27, 28  

Cyclische neutropenie  
= cyclische hematopoiese 
= Grey Collie syndroom 
 

cyclische neutropenie + 
thrombocytopenie 

slechte groei, gastro-intestinale en 
ademhalingsinfecties, epistaxis en/of 
gingivale bloedingen 

mens 
 
hond: 
- Collie 
 

autosomaal 
recessief 

2, 6, 8, 14, 29, 
30, 31,32 

Trapped Neutrophil syndrome persistente neutropenie osteomyelitis, gastro-enteritis hond: 
- Border Collie 

autosomaal 
recessief 
 

2, 6, 14, 34, 35, 
36 

Neutrofielendysfunctie bij 
Weimaraner 

neutrofielendysfunctie: 
gebrekkige bactericiede 
capaciteit  
 

recurrente bacteriële sepsis, diffuse 
granulomateuze ontstekingen 
 

hond: 
- Weimaraner 
 

/ 3, 8, 14, 38 

Neutrofielendysfunctie bij 
Dobermann Pinscher 

neutrofielendysfunctie: 
gebrekkige bactericiede 
capaciteit 
 

chronische rhinitis, pneumonie, 
huidproblemen 

hond: 
- Dobermann Pinscher 
 

/ 2, 6, 8, 14, 37 

Granulocyte Colony- 
Stimulating Factor deficiëntie 
 

persisterende neutropenie intermitterende koorts, afwisselende 
kreupelheid 

hond: 
- Rottweiler 

/ 39 

Duitse Herder pyodermie 
= German Shepherd dog 
pyoderma (GSP) 

huidproblemen 
geassocieerd met 
abnormaliteiten van de 
celgemediëerde 
immuniteit 
 

pruritis, diepe pyodermie die typisch 
begint in de lumbosacrale regio 

hond: 
- Duitse Herder en de  
  kruisingen (Duitse Herder x  
  ander ras) 

mogelijks 
autosomaal 
recessief 

2, 14, 16, 40, 41, 
42, 43 

Voorbijgaande 
hypogammaglobulinemie 
 

tijdelijk (van 8-16 weken 
oud tot 6 maand oud) lage 
gehaltes aan 
immunoglobulines (IgA, 
IgM, IgG) te wijten aan 
een uitgestelde start van 
de 
immunoglobulinesynthese 
 

recurrente infecties van de bovenste 
ademhalingswegen 

mens, rund, paard 
 
hond 
- Spitz 

waarschijnlijk 
geen genetisch 
defect 

8, 14, 56 
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Immunodeficiëntie Probleem Belangrijkste klinische symptomen Voorkomen Overerving Referentienr. 

Selectieve IgM deficiëntie tekort aan 
immunoglobuline M 
 

mucopurulente neusvloei, 
bronchopneumonie 

Hond: 
- Dobermann Pinscher 

/ 6, 14 

Selectieve IgA deficiëntie 
 

tekort aan 
immunoglobuline A 

recurrente ademhalingsinfecties, gastro-
intestinale infecties, huidinfecties 
 

Hond: 
- Duitse Herder 
- Shar Pei 
- Beagle 
- Dashond 
- Engelse Cocker Spaniel 
- Dalmatiër 
- Akita 
- West Highland White Terriër 
- miniatuur Schnauzer 
- Ierse Setter 
- Dobermann Pinscher 
- Golden Retriever 
- Poedel 
- Bastaardhonden 
 

/ 2, 3, 6, 8, 14, 49, 
50, 51 

IgG deficiëntie 
* Weimaraner   
  immunodeficiëntie syndroom 
 
 
 
*Syndroom van  
  multisystemische  
  inflammatoire of infectieuze  
  ziekte 
 
* Pneumocystis carinii  
  pneumonie 
 

 
tekort aan 
immunoglobuline G (en 
eventueel ook tekort aan 
immunoglobuline A en M) 
 
tekort aan 
immunoglobuline G en/of 
immunoglobuline A 
 
 
tekort aan 
immunoglobuline G 

 
hypertrofische osteodystrofie, diarree, 
braken, dermatitis, lymfadenopathie 
 
 
 
bronchopneumonie, encephalitis, 
demodecose, subcutane abcedatie 
 
 
 
ademhalingsmoeilijkheden (tachypnee, 
dyspnee), dermatopathie 

 
Hond: 
- Weimaraner 
 
 
 
Hond: 
- Rottweiler 
 
 
 
Hond: 
- Cavalier King Charles Spaniel 
- miniatuur Dashond 
- standaard grootte Dashond 
- Yorkshire Terriër 
- Shetland Sheepdog 
- Beagle 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
2, 6, 52 
 
 
 
 
2, 53 
 
 
 
 
2, 6, 14, 54, 55, 
56, 57, 58 
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Immunodeficiëntie Probleem Belangrijkste klinische symptomen Voorkomen Overerving Referentienr. 

Immunodeficiëntie bij de 
Mexicaanse Naakthond 
 

thymusatrofie, zwakke 
antistoffenrespons, 
lymfocytendepletie in 
thymus en milt 
 

perinatale mortaliteit Hond: 
- Mexicaanse naakthond 
 

/ 2, 59 

Mycobacteriose 
(Mycobacterium avium) met 
vermoedelijk een 
onderliggende 
immunodeficiëntie 
 

verhoogd aantal B-cellen, 
mogelijks een defecte  
T-cel functie of een defect 
in de intracellulaire 
vernietiging van kiemen 
door macrofagen 
 

niet specifieke ziekte bij jonge honden (10 
maand tot 3 jaar oud), persisterende 
lymfadenopathie, mankheid 

Hond: 
- miniatuur Schnauzer 
- Bassethound 

/ 2, 60, 61 

Caniene granulocytopathie 
syndroom (= mogelijks dezelfde 
ziekte of een variant van 
caniene leukocyten adhesie 
deficiëntie (*)) 

defect in de bactericiede 
activiteit van neutrofielen  
(onderdrukking van de 
respiratory burst) 
 

chronische recurrente infecties 
(dermatitis, gingivitis, osteomyelitis), 
koorts, lymfadenopathie 

Hond: 
- Ierse Setter 

/ 2, 3, 6, 8, 14, 62 
 
(*) 3, 6, 8, 14 

Caniene immunodeficiënte 
dwerggroei 
 

aplasie/ atrofie van de 
thymus, afwezige 
thymuscortex, geen 
respons van T lymfocyten 
op mitogenen  
 

dwerggroei, vanaf 6 à 7 weken ontstaat er 
een ‘wasting syndroom’: lethargie, 
vermageren, recurrente infecties met 
vaak een fatale afloop 

Hond: 
- Weimaraner 

waarschijnlijk 
autosomaal 
recessief 

3, 6, 14, 63, 64 

Primaire ciliaire dyskinesie 
(Immotile Cilia Syndrome) 
 

structurele en/of 
functionele storing van de 
ciliën van het 
ademhalingsstelsel, het 
urogenitaalstelsel en de 
gehoorgang met als 
gevolg een verminderde 
mucociliaire clearance 
 

ernstige recurrente ademhalingsinfecties 
(chronische hoest, mucopurulente 
neusvloei, bronchiëctasie) 

Hond: 
- Golden Retriever 
- Border Collie 
- Engelse Setter 
- Dobermann Pinscher 
- Engelse Springer Spaniel 
- Old English Sheepdog 
- Staffordshire Bull Terriër 
- Engelse Pointer 
- Cocker Spaniel 
- Chihuahua 
- Bichon Frisé 
- Rottweiler 
- Shar Pei 
- miniatuur Poedel 
- Dashond 
- Newfoudland 
- Noorse Elandhond 
 

waarschijnlijk 
autosomaal 
recessief 

65, 66,67, 68 
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2. IMMUNODEFICIËNTIES BIJ DE KAT 

2.1 CHÉDIAK-HIGASHI SYNDROOM 

Het Chédiak-Higashi syndroom (CHS) is een primaire immunodeficiëntie gekarakteriseerd door de 

aanwezigheid van abnormaal grote granules in het cytoplasma van granulocyten (neutrofielen, 

eosinofielen en basofielen)
2,6,8,71,73 

en monocyten
14,71

 alsook de aanwezigheid van vergrootte 

melaninegranules in pigmentcellen.
6,8,14,73

 De aandoening is beschreven bij de blauwe smoke 

Perzische kat,
2,6,8,14,65,69,70,73

 Aleoetische nerts,
14,71,73

 witte tijger,
14 

beige muis,
14,71,72,73

 orka,
14,65,73

 

Hereford rund,
14,65

 Brangus rund,
14

 Japans Zwart Rund,
14,72

 bizon,
73

 en bij de mens.
8,14,65,71,72

 

CHS erft autosomaal recessief over
2,6,8,14,65,70,71,73

 Bij de mens, de beige muis en het rund wordt de 

ziekte veroorzaakt door een mutatie in het LYST-gen
14,72 

dat codeert voor een eiwit dat het fusioneren 

van membranen reguleert
14

 en een rol speelt in het intracellulair transport van eiwitten.
72  

De granules in leukocyten van CHS- individuen zijn broos in vergelijking met deze van normale 

individuen en daarom breken ze spontaan open en veroorzaken ze op die manier lokale 

weefselschade zoals cataract.
14

 De leukocyten vertonen eveneens een gebrekkige chemotactische 

respons,
2,14,65

 een verminderde motiliteit
14

 en bactericiede activiteit ten gevolge van een defectieve 

degranulatie.
2,8,14,73

 Onder normale omstandigheden zijn granulocyten of polymorfonucleaire 

leukocyten verantwoordelijk voor fagocytose en vernietiging van infectieuze micro-organismen 

(parasieten, bacteriën, schimmels). De granulocyten zijn dus van essentieel belang voor de weerstand 

van een individu tegen infecties.
8
 De afwijkende werking van leukocyten bij individuen met CHS 

verklaart de verhoogde gevoeligheid voor infecties.
14 

Het CHS wordt gekarakteriseerd door meerdere klinische afwijkingen: pigmentdilutie van de 

vacht
2,6,8,14,65,71,73 

en oogabnormaliteiten
 
(hypopigmentatie van de irissen,

6,8,14,65,69,70,73
 verminderde 

pigmentatie van de oogfundus,
2,8,65,69,73

 nystagmus,
6,73

 fotofobie
8,14,65,73

 en cataract
8,14,65,69,70,73

) en 

verhoogde gevoeligheid voor infectie.
2,8,14,65,71,73

 De iris van blauwe smoke Perzische katten is licht 

groen of geel, terwijl de iris van normale blauwe smoke Perzen goud- of koperkleurig zijn.
6,65,69

 De 

pigmentdilutie alsook de licht gekleurde irissen (pseudoalbinisme) zijn het gevolg van de fusie van 

melaninekorrels binnenin de pigmentcellen.
14,65

 Het CHS is eveneens gelinkt aan 

bloedingsneiging
2,8,14,65,71,72,73 

wat veroorzaakt wordt door een abnormale werking van de 

bloedplaatjes.
2,8,14,65

 Katten met CHS kunnen ook neutropenie vertonen.
6
 

Indien er geen therapie ingesteld wordt, sterven de meeste dieren die lijden aan CHS op jonge leeftijd 

als gevolg van hun verhoogde gevoeligheid voor infecties.
73

 In sommige gevallen van CHS sterven de 

patiënten als gevolg van een verlengde bloedingstijd.
73 

 

2.2 PELGER- HUËT ANOMALIE 

Pelger- Huët anomalie is een primaire immunodeficiëntie die gepaard gaat met onvoldoende 

segmentatie van de kern van granulocyten (neutrofielen, eosinofielen en basofielen).
2,6,7,74,75

 Bij katten 

zijn er naast de afwijkende morfologie van de granulocyten ook abnormaliteiten van de monocyten en 

megakaryocyten.
2,74,75 

De aandoening komt voor bij de mens,
7,9,10,74,75

 het konijn,
7,9,10,74,75

 de 

kat,
2,6,7,9,10,74,75

 het paard,
7,10

 de muis
7,10

 en de hond.
2,6,7,9,10,74,75  

Pelger-Huët anomalie is een autosomaal dominante immunodeficiëntie.
7,10,74

 De ziekte wordt bij de 

mens veroorzaakt door een mutatie in het gen voor de lamin B receptor die belangrijk is voor de 

normale ontwikkeling van granulocyten.
7,10 

Bij microscopisch onderzoek van een bloeduitstrijkje stelt men vast dat een groot aantal granulocyten 

een weinig gesegmenteerde kern met dens matuur chromatine hebben.
7,10,74,75

 Bij katten ziet men op 



 

23 
 

een bloeduitstrijkje ook hyposegmentatie van de monocyten.
74,75

 Onderzoek van beenmerguitstrijkjes 

toont aan dat de nuclei van megakaryocyten van katten ook een verminderde lobulatie hebben.
74

 De 

afwijkende morfologie van de granulocyten heeft echter geen effect op de normale functie van deze 

cellen, bijgevolg zal een individu met deze immunodeficiëntie klinisch geen symptomen vertonen.
7,10,74

 

 

2.3 CONGENITALE HYPOTRICHOSE MET THYMUSAPLASIE BIJ DE BIRMAANSE KAT 

Hypotrichose (afwezige of geringe haargroei) in combinatie met thymusaplasie komt voor bij katten, 

meer bepaald bij de Heilige Birmaan.
2,6,14,66,76

 De aandoening is eveneens beschreven bij muizen,
14,76 

 

ratten,
14,76

 cavia’s
14,76

 en runderen.
14,76 

De ziekte kent een autosomaal recessieve overerving.
2,6,14,76

 Hypotrichose wijst in de richting van een 

defect in de ontwikkeling van het ectoderm en thymusaplasie suggereert een abnormale ontwikkeling 

van het endoderm.
6,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ERFELIJKE ANOMALIE VAN DE GRANULATIE VAN NEUTROFIELEN BIJ DE BIRMAANSE KAT 

Een erfelijke afwijking in de neutrofielengranulatie is vastgesteld bij  de Heilige Birmaan.
2,66,77

  

De aandoening erft autosomaal recessief over.
2,66,77 

Het cytoplasma van neutrofielen bevat kleine eosinofiele granules,
2,77

 maar deze morfologische 

afwijking van de neutrofiele granulocyten gaat niet gepaard met functieverlies van deze cellen.
2,77

 De 

aangetaste katten vertonen geen verhoogde gevoeligheid voor infecties.
2,77

 Birmaanse katten met 

deze erfelijke anomalie zijn asymptomatisch,
2 
bijgevolg is deze deficiëntie van weinig klinisch belang.

77
 

 

2.5 GEGENERALISEERDE MYCOBACTERIUM AVIUM- INTRACELLULARE COMPLEX INFECTIE 

De Siamees
78,79

 en Abessijn
2
 hebben mogelijks een genetische predispositie voor infecties met 

bacteriën van het Mycobacterium avium- intracellulare complex (MAC).
2,78,79

 Er wordt gesuggereerd 

dat deze gevoeligheid geassocieerd is met een onderliggende ongekende immunodeficiëntie.
2,78

 Bij de 

mens worden infecties met de opportunistische bacteriën van het MAC- complex regelmatig 

vastgesteld bij immuungecompromitteerde patiënten met AIDS. Bij de gevallen van mycobacteriose in 

de kat zijn er geen aanwijzingen van een verband met secundaire immunodeficiëntie zoals feliene 

 

Fig.10. Heilige Birmaan kattin met vier haarloze 

kittens (hypotrichose). (Naar Casal, et al., 1994) 

Uit autopsie blijkt dat de aangetaste kittens 

geen thymus hebben
2,14,76 

en dat er een 

lymfocytendepletie is in de paracortex van 

de lymfeknopen, de milt en de Peyerse 

platen.
2,14,76 

De kittens zijn dus T-cel 

deficiënt.
6,14 

In de huid zijn er een abnormaal 

laag aantal primaire haarfollikels en 

zweetklieren aanwezig, die bovendien 

hypoplastisch zijn.
6,76 

Kittens die lijden aan deze 

immunodeficiëntie worden dood of levend 

geboren.
6,76

 Levend geboren kittens zijn 

haarloos
2,76 

(Fig. 10) en sterven in de loop 

van de eerste 13 weken na de geboorte.
2,76 
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immunodeficiëntie virus (FIV) of feliene leukemie virus (FeLV).
78,79

 Het klinisch beeld bij katten die 

lijden aan gegeneraliseerde mycobacteriose bestaat uit anorexie,
78,79

 gewichtsverlies,
78,79

 koorts,
78,79 

lymfadenopathie,
78,79

 anemie,
78,79

 splenomegalie
78

 en orgaanspecifieke symptomen.
79

 De prognose is 

in elk geval sterk gereserveerd:
78

 veel aangetaste katten worden geëuthanaseerd omwille van hun 

slechte toestand
78

 en katten die na behandeling klinisch beterschap vertonen, hebben een grote kans 

op herval.
78,79 
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2.6 OVERZICHT IMMUNODEFICIËNTIES BIJ DE KAT 

Immunodeficiëntie Probleem Belangrijkste klinische symptomen Voorkomen Overerving Referentienr. 

Chédiak- Higashi syndroom aanwezigheid van abnormaal 
grote granules in het 
cytoplasma van granulocyten 
en monocyten + 
aanwezigheid van vergrootte 
melaninegranules in 
pigmentcellen 
 

pigmentdilutie van de vacht, 
oogafwijkingen, verhoogde gevoeligheid 
voor infectie 

mens, orka, beige muis, witte 
tijger, Aleoetische nerts, 
Hereford rund, Japans Zwart 
rund, Brangus rund 
 
kat: 
- blauwe smoke Perzische kat 
 

autosomaal 
recessief 

2, 6, 8, 14, 65, 
69,  70, 71, 72 

Pelger-Huët  anomalie onvoldoende segmentatie 
van de kern van 
granulocyten, monocyten(*) 
en megakaryocyten(*) 
(*) enkel bij de kat 

geen klinische symptomen mens, konijn, paard, muis,  
hond 
 
kat 
 
 

autosomaal 
dominant 

2, 6, 7, 9, 10, 74, 
75 

Congenitale hypotrichose 
met thymusaplasie 
 

thymusaplasie, 
lymfocytendepletie in de 
paracortex van de 
lymfeknopen, milt en Peyerse 
platen 
 

hypotrichose, doodgeboorte of sterfte op 
jonge leeftijd (maximaal 13 weken) 

muis, rat, cavia, rund 
 
kat: 
-Heilige Birmaan 

autosomaal 
recessief 

2, 6, 14, 65, 76 

Erfelijke anomalie van de 
granulatie van neutrofielen 
 

aanwezigheid van kleine 
eosinofiele granules in het 
cytoplasma van neutrofielen 
 

geen klinische symptomen kat: 
- Heilige Birmaan 

autosomaal 
recessief 

2, 65, 77 

Gegeneraliseerde 
mycobacteriose 
(Mycobacterium avium- 
intracellulare complex)  
mogelijks geassocieerd met 
een onderliggende 
ongekende 
immunodeficiëntie 
 

Predispositie voor infecties 
met Mycobacterium avium of 
Mycobacterium intracellulare 

anorexie, gewichtsverlies, koorts,
 

lymfadenopathie,
 
anemie, splenomegalie 

en orgaanspecifieke symptomen 

Kat: 
- Siamees 
- Abessijn 

/ 2, 78, 79 
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3. DIAGNOSE VAN PRIMAIRE IMMUNODEFICIËNTIES 

Men kan een primaire immunodeficiëntie vermoeden op basis van een aantal aanwijzingen: 

 Chronische, recurrente infecties bij jonge nestgenoten
 2,64,65

 

 Onverklaarbare ziekte en sterfte bij neonati van dezelfde worp
 64,65

 

 Infecties op verschillende plaatsen in het lichaam (multiple infecties)
 2
 

 Geen respons op standaard antimicrobiële therapie
 2,65

 

 Infecties met ongewone micro-organismen (commensalen of laag pathogene micro-

organismen)
 2,64

 

 Persisterende leukocytose of hypergammaglobulinemie
 2
 

 Persisterende leukopenie of hypogammaglobulinemie
 2
 

 Geen respons van het immuunsysteem op vaccinatie
 2,64

 

 Ziekte als gevolg van vaccinatie met geattenueerde vaccins
 64

 

 Gelijktijdig voorkomen van auto-immuniteit, allergie of neoplasie van het immuunsysteem
 2
 

 Afwezigheid van mogelijke oorzaken van secundaire immunodeficiëntie
 2
 

Om het vermoeden van een primaire immunodeficiëntie te bevestigen kan men verschillende 

diagnostische testen uitvoeren. Hierbij is het de bedoeling om het immunologische defect te 

lokaliseren.
2,8 

 

Het spectrum aan diagnostische testen omvat: 

 Haematologisch onderzoek
 2,6

 

 Biopsie van de lymfeknopen
 2,6,64

 en van het beenmerg
 2,6

 

 Analyse van serumproteïnes
 2
 en kwantificeren van serum immunoglobulines

 2,6,8,64
 

 Opsporen van infectieuze agentia d.m.v. serologie of cultuur
 2
 

 Bepaling antistof respons op vaccinatie
 2
 

 Bepaling concentratie complementfactoren
 2,8

 en functie van het complementsysteem
 2,64

 

 Bepaling van de respons van lymfocyten op specifieke antigenen
2,6,8,64

 

 Neutrofielen functie testen
2,6,8,64

 

 Macrofagen functie testen
2
 

 Autopsie van gestorven nestgenoten
 2,6

 

 DNA-testen
:2
 caniene leukocyten adhesie deficiëntie (PCR),

2,27,80 
trapped neutrophil syndrome 

(PCR),
35

 severe combined immunodeficiency,
19

 X- linked severe combined immunodeficiency 

(PCR),
21

 deficiëntie van complementcomponent 3 (PCR, northern blot analyse, southern blot 

analyse),
5
 cyclische neutropenie (PCR, northern blot analyse)

30 
 

 Flow cytometrie: flow cytometrische analyse van leukocyten op CD18 expressie (screening 

van honden op caniene leukocyten adhesie deficiëntie),
27

 flow cytometrische analyse van 

lymfocyten op de IL-2R expressie,
21

 fenotypering van perifere lymfocyten en berekening van 

de CD4:CD8 ratio
2,64

 

Opmerking: de uitvoering en bespreking van deze testen valt buiten het bestek van deze 

literatuurstudie, maar kan wel teruggevonden worden in de aangehaalde literatuur. 
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BESPREKING 

Primaire immunodeficiënties of congenitale defecten van het immuunsysteem zijn voornamelijk 

vastgesteld bij raszuivere honden en katten. Er is maar een kleine minderheid van primaire 

immuunziekten die voorkomt bij niet raszuivere dieren: Pelger- Huët anomalie, Duitse Herder 

pyodermie en selectieve immunoglobuline A deficiëntie.  Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is 

het beperkte aantal dieren dat ingezet wordt in de fokkerij. Fokkers kruisen vaak enkel de ‘beste’ 

dieren met als gevolg dat de genetische diversiteit van de selecte fokpopulatie beperkt is en de kans 

op insleep van een erfelijk immuundefect in een foklijn relatief groot is wanneer één van deze 

kampioendieren drager is van een primaire immunodeficiëntie. 

Het aantal verschillende primaire immunodeficiënties ligt duidelijk hoger bij de hond dan bij de kat. 

Een mogelijke verklaring is dat dergelijke aandoeningen meer voorkomen bij honden dan bij katten. 

Het is inderdaad zo dat primaire immunodeficiënties bij de kat van ondergeschikt belang zijn in 

vergelijking met secundaire immunodeficiënties ( FIV, FeLV), maar dit wil niet zeggen dat primaire 

immunodeficiënties niet frequent voorkomen in de kattenpopulatie. Er kunnen verschillende redenen 

zijn voor de beperkte vaststellingen van primaire immuunziekten bij de kat. Ten eerste zijn veel 

huiskatten niet raszuiver en hebben ze dus in principe minder kans om een primaire immuunziekte te 

hebben. Ten tweede is het mogelijk dat er bij de kat primaire immunodeficiënties voorkomen die 

asymptomatisch en niet levensbedreigend zijn, zoals de gekende Pelger- Huët anomalie, en dus 

mogelijks niet onderkend worden. Dit is evenwel mogelijk bij de hond en vereist verder onderzoek. 

Ten derde bestaat ook de mogelijkheid dat de dierenarts de aanwezigheid van een immunodeficiëntie 

niet herkent, maar de ingestelde symptomatische therapie wel de klinische uiting van de aandoening 

kan doen verdwijnen. Ten slotte bestaat de kans dat katten die op jonge leeftijd ernstig ziek worden en 

geëuthanaseerd worden of sterven als gevolg van een primaire immunodeficiëntie niet aangeboden 

worden voor verder onderzoek om de echte oorzaak te achterhalen. 

Het overervingspatroon van de primaire immuungemedieerde ziekten is meestal autosomaal 

recessief. Enige uitzonderingen op deze regel zijn Pelger- Huët anomalie en X- linked severe 

combined immunodeficiency die respectievelijk autosomaal dominant en X- gebonden recessief 

overerven. Voor sommige aandoeningen is de overervingswijze nog niet gekend. 

Verschillende immunodeficiënties worden veroorzaakt door een gekend onderliggend genetisch 

defect, maar toch zijn er nog veel primaire immuunziekten met ongekende oorzaak. Verdere studies 

zijn aangewezen om deze oorzakelijke defecten en overervingspatronen op te sporen. 

 

Sommige aandoeningen worden geklasseerd als primaire immunodeficiënties hoewel hierbij enige 

bedenkingen gemaakt kunnen worden. 

Voorbijgaande hypogammaglobulinemie wordt gekenmerkt door een uitgestelde productie van 

immunoglobulines. Aangezien de aandoening zelflimiterend is en er waarschijnlijk geen onderliggend 

genetisch defect is, wordt deze ziekte misschien beter niet bestempeld als een primaire 

immuundefect. 

Bij primaire ciliaire dyskinesie is er een structureel of functioneel defect van de ciliën van meerdere 

orgaanstelsel met als gevolg een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze aandoening is 

congenitaal met een autosomaal recessief overervingspatroon. Ciliën vormen een fysische barrière 

tegen pathogene micro-organismen, maar maken geen deel uit van de aangeboren of verworven 

afweersystemen. Het onderbrengen van deze ziekte in de lijst van primaire immunodeficiënties kan 

dus in vraag gesteld worden. 
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Ten slotte kan men zich afvragen waarom het belangrijk is om primaire immunodeficiënties te 

diagnosticeren bij de hond en de kat. 

Het stellen van de diagnose met als doel het dier te genezen is geen prioriteit aangezien de 

behandeling van primaire immunodeficiënties beperkt blijft tot een ondersteunende therapie en dus 

niet curatief is. Het vaststellen van primaire immunodeficiënties is echter wel belangrijk voor de 

preventie ervan. Aangetaste dieren en dragers moeten geweerd worden uit de fok, enerzijds omdat de 

mortaliteit van dergelijke pups/kittens een financiële tegenslag is voor de fokker en anderzijds omdat 

het ethisch onverantwoord is om aanleiding te geven tot de geboorte van zieke dieren of dragers en 

het verder voorkomen van de immunodeficiënties bij de raszuivere dieren in stand te houden.  
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