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Samenvatting 

De staartklier is een samengestelde hepatoïde geurklier die bij de meeste honden voorkomt in de 

dorsale staarthuid. In deze studie werd de staart van 350 levende honden en 50 dode honden 

onderzocht om de macroscopische en microscopische kenmerken, de incidentie en locatie van de 

staartklier te bepalen. Het klierweefsel ligt geconcentreerd in de diepe dermis over de lengte van 

enkele staartwervels ter hoogte van het achtste tot tiende staartwervelsegment. De staartklier 

kenmerkt zich doordat zij hoofdzakelijk wordt samengesteld uit gemodificeerde talgklieren, hepatoïde 

klieren en uit tubulaire apocriene zweetklieren. De staartklier toont een grote variatie in macroscopisch 

en microscopisch voorkomen. Nader onderzoek met aangepaste histologische criteria waarmee alle 

voorkomende structuren afzonderlijk beoordeeld worden, moet op het verzamelde materiaal worden 

uitgevoerd zodat de preliminaire histologische bevindingen kunnen aangevuld worden tot definitieve 

resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The tail gland in the domestic dog is a composed hepatoid skin scent gland. In this preliminary study research was done to 

describe the macroscopic and microscopic appearance, incidence and location of the gland. Therefore the tail of 350 living and 

50 dead dogs was investigated. The preliminary results show that the tail gland is composed of modified sebaceous lobules, 

hepatoid lobules and apocrine gland lobules. It is concentrated in the deep dermis of the skin over the 8-10 caudal vertebrae 

and was obvious in 73% of the investigated dogs. The main characteristics of the gland types are confirmed. The individual 

variety in volume, morphology and physiologic stage of the gland types are described. More elaborate histologic criteria are 

proposed enable a more accurate histological description of this gland. 

Key Words  

Anatomy - morfology - modificated sebaceous glands - hepatoid tail gland - domestic dog 
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1. INLEIDING 

De staartklier is een hepatoïde huidklier die voorkomt bij de kat en bij diverse hondachtigen waaronder 

de gedomesticeerde hond (Schaffer, 1940; Schummer, 1979; Shabadash en Zelikina, 2004). 

Hepatoïde huidklieren zijn geurklieren die overwegend bestaan uit speciaal aangepaste, of 

gemodificeerde, mero-holocrien secreterende talgklieren en enkele apocriene zweetklieren 

(Schummer, 1996). De merocriene secretie gebeurt door exocytose van het secretieproduct, terwijl bij 

holocriene secretie de gehele cel uitgestoten wordt en bij apocriene secretie een klein deel van het 

apicale cytoplasma mee wordt uitgescheiden (Samuelson, 2007). Het merocriene secreet is 

dunvloeibaar en eiwitrijk, terwijl holocrien secreet vettig is en apocrien secreet bestaat uit 

glycoproteïnen (Shabadash en Zelikina, 2004). Bij geurklieren produceren de apocriene zweetklieren 

vluchtige feromonen die een signaalfunctie hebben in de sociale communicatie van dieren. Deze 

feromonen worden gecomplementeerd door binding aan een eiwitcomponent van de mero-holocriene 

hepatoïde klieren en de vettige component van de talgklieren fixeert de feromonen. Deze fixatie maakt 

de feromonen weersbestendig en zorgt voor een langzame vrijstelling ervan in de buitenwereld, 

waardoor het secreet geschikt is voor een langdurige informatieoverdracht (Schummer, 1996). 

De staartklier wordt getypeerd door de aanwezigheid van hepatoïde acini (Schaffer, 1940; Schummer 

et al., 1976; Niebauer, 1980; König et al., 1985). Deze bestaan uit sterk eosinofiele polygonale 

secretorische cellen die secreteren op afwijkende mero-holocriene wijze in een speciaal 

afvoergangensysteem dat uitmondt in de haarfollikels (figuur 1 en 2) (Schaffer, 1940; Meyer, 1971;  

 

 

 

 

Figuur 2. De staartklier bij de vos. Een schematische tekening van 

een groep hepatoïde klieracini en hun afvoerwegen die uitmonden in 

de haarfollikel. Gebaseerd op 2 coupes (alcohol formaline, 

hematoxyline-eosine kleuring) met 80 maal vergroting. F = vervette 

cellen;  H = haarschacht;  K = granulaire massa;  M = vernauwing in 

de afvoergang; W = haarwortel (uit: Schaffer, 1940). 

 

 

Figuur 1. De staartklier bij de vos. Schematische tekening van een 

hepatoïde klieracinus naast een haarfollikel. Schematische tekening 

naar een coupe (formaline en molybdeen hematoxyline kleuring) met 

320 maal vergroting. HT = Haarwortelepitheel; M = Uitmonding van 

klierlobben; SR = intercellulaire ruimten (uit: Schaffer, 1940). 
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Shabadash en zelikina, 2004).  

De staartklier is een dynamisch orgaan met afwisselend periodes van groei en involutie. Bij involutie 

van de klierlobben vormt het hepatoïde weefsel cysten en de inhoud hiervan wordt exocrien 

geëxcreteerd naar het huidoppervlak (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; Niebauer, 1980). In de diepte van 

het staartklierweefsel liggen enkele grote apocriene zweetklieren (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; König 

et al., 1985). Het secreet van de staartklier heeft een functie als reuksignaal in de sociale 

communicatie. Deze functie ligt in de identificatie, het markeren van het territorium en het mediëren 

van de bereidwilligheid tot paren gedurende de bronst (Meyer, 1971). Het belang van deze functie 

verschilt sterk naargelang de levenswijze van de diersoort en daaruit volgt dat ook de macroscopische 

en microscopische uitbeelding van de staartklier sterk verschilt per diersoort. De mate van uitbeelding 

verloopt van sterk bij solitaire soorten tot zwak bij groepsgewijs levende soorten zoals de 

gedomesticeerde hond (Shabadash en Zelikina, 2004). Bij soorten als de vos is de staartklier een 

functioneel bronstklierorgaan gekenmerkt door seksueel dimorfisme en een seizoensafhankelijke 

ontwikkelingscyclus met opeenvolgende periodes van hyperplasie en involutie (Schaffer, 1940; Meyer, 

1971; Hildebrand, 1952).  

Bij de huishond is de staartklier bij de meeste dieren aanwezig en rudimentair aangelegd (Schummer 

et al., 1976; Beddart, naar: Schaffer, 1940). In aanleg is er een grote individuele variabiliteit, die niet 

seizoensgebonden is en niet zelden voor klinische problemen zorgt ingeval van pathologische 

hyperplasie (Wilson en Hayes, 1979; Niebauer, 1980). Het hepatoïde klierweefsel heeft 

androgeenreceptoren (Pisani et al., 2006) en ontwikkelt zich vanaf de puberteit (6 maanden oud). 

Deze evolutie loopt progressief door tot de seniliteit (Baker, 1967) onder invloed van androgenen 

(Wilson en Hayes, 1979; Niebauer, 1980). Hierdoor is de staartklier bij een oudere reu krachtiger 

ontwikkeld dan bij een jonge teef (Schummer et al., 1976). Macroscopisch wordt de locatie van de 

staartklier soms gekenmerkt door de aanwezigheid van een staartvlek in de beharing bestaande uit 

een driehoekige vlek van donker gepigmenteerd haar. In andere gevallen vormt de beharing een 

ovale plek met stijver haar (Meyer, 1971). Bij nog andere dieren kan op die plaats gehele of 

gedeeltelijke kaalheid optreden; dit uiterlijk voorkomen staat bekend als fysiologische hyperplasie 

(Niebauer, 1980). Bij pathologische hyperplasie daarentegen is de huid verdikt door het onderliggende 

hyperplastische klierweefsel en zijn er altijd meerdere bijkomende symptomen zoals pathologische 

hyperplasie van de gelijkaardige klieren in de perianale klierzone (Wilson en Hayes, 1979; Niebauer, 

1980). Pathologische hyperplasie is secundair aan verstoring van de androgene hormoonbalans 

(Wilson en Hayes, 1979; Niebauer, 1980).  

Omwille van de uiteenlopende beschikbare gegevens in de literatuur (Verwoerd, 2008) en het 

klinische belang van de staartklier, is in deze masterproef gekozen om de macroscopische en 

microscopische kenmerken van dit huidorgaan te onderzoeken bij zoveel mogelijk honden.  

In een eerste luik van het onderzoek werden 350 levende honden gecontroleerd op de aanwezigheid 

van een staartklier. Bij de honden met een zichtbare staartklier werd deze gefotografeerd en werden 

de eigenaren bevraagd naar het ontstaan hiervan. Op basis van deze informatie zijn de staartklieren 

ingedeeld als fysiologische of pathologische hyperplasie of als locale huidirritatie. Het doel van dit 

onderzoek was om de incidentie en het uitwendig voorkomen van de staartklier vast te leggen, deze 
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gegevens te toetsen aan de literatuurgegevens en om een idee te krijgen over de ontwikkeling van de 

staartklierin functie van de tijd.  

In de tweede fase van de studie werd de staarthuid van 50 andere honden histologisch onderzocht om 

de incidentie, morfologie en topografie van de staartklier te bepalen. Vóór de histologische staalname 

werden deze staarten macroscopisch nauwkeurig onderzocht op eventuele lokale afwijkingen in huid 

of beharing die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van staartklierweefsel. 

 

2. MATERIAAL EN METHODEN 

       

2.1. Macroscopisch onderzoek van levende honden  

Het al dan niet voorkomen van een macroscopisch zichtbare staartklier en/of staartvlek werd 

nagegaan door van mei tot juli 2008 zoveel mogelijk honden te observeren in openbare Gentse 

parken. In totaal werden 350 dieren onderzocht. Indien er een zichtbare staartklier en/of staartvlek 

aanwezig was, werd hiervan een foto gemaakt met een digitale camera (Canon, Powershot A470). 

Verder werd de hond in kwestie zorgvuldig bekeken op tekenen van bilateraal symmetrische alopecie. 

Er werd bij de eigenaar navraag gedaan naar de leeftijd, het ras en het geslacht van de hond. Verder 

werd gevraagd naar de voorgeschiedenis van ontstaan en bijzonderheden van de zichtbare 

staartklier, met name of deze periodiek van uitzicht of formaat veranderde met periodes die 

overeenkomen met bijzondere omstandigheden zoals de geslachtscyclus of ziekte. Met deze 

informatie werd de staartklier geklassificeerd als zijnde fysiologisch hyperplastisch of secundair aan 

een pathologie. 

2.2 Histologisch onderzoek van de staartklier bij de hond 

In totaal werden 50 dode honden at random verzameld aan de faculteit diergeneeskunde. Deze 

honden waren afkomstig van aanbieding ter autopsie of anatomische snijpractica. Van elke hond 

werden stalen genomen van de dorsale staarthuid (epidermis, dermis, deel hypodermis) ter hoogte 

van de vierde tot en met de tiende (12 cases) of twaalfde (38 cases) staartwervel. De gegevens van 

de honden zijn te vinden in tabel III (zie 3.2). 

Macroscopisch onderzoek voorafgaande aan staarthuidstaalname voor histologisch onderzoek 

Bij de honden waarop microscopisch onderzoek is verricht, werd op de intacte staart nagegaan of er 

een macroscopisch zichtbare lokale kleur- of structuurafwijking in beharing en/of huid voorkwam. 

Indien een dergelijke begrensde afwijkende locatie aanwezig was, werden gegevens genoteerd over 

het uitzicht, de afmeting en de vorm. Tevens werd het macroscopisch uitzicht gefotografeerd met een 

digitale camera (Canon, Powershot A470). 

Staalname van dorsale staarthuidstalen 

Vóór de staalname werd het staarthaar kort afgeknipt met een schaar en vervolgens tot op de huid 

weggeschoren met een bistouri. Om de exacte lokalisatie van de staarthuidstalen te kunnen bepalen 

werden de staartwervels geteld. Om deze met zekerheid te identificeren werden zij palpeerbaar 
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gemaakt door met de bistouri een diepe laterale insnede in de staart en achterhand te maken vanaf 

het os sacrum tot en met de twaalfde staartwervel.  

Vervolgens werden de eerste 5 staartwervels geteld door de voelbare doornuitsteeksels te tellen en 

vanaf staartwervel 6, waar de doornuitsteeksels bijna onbestaand zijn, door de beweeglijkheid ten 

opzichte van de vorige wervel na te gaan. Om de huidstaalname in de dorsale staarthuid te doen 

overeenkomen met de betreffende staartwervel, werd ter hoogte van iedere geïdentificeerde 

staartwervel in de dorsale staarthuid een dwarse insnede van 4 centimeter gemaakt. Dit gebeurde bij 

staartwervel 4 tot en met 6 ter hoogte van de overeenkomstige doornuitsteeksels en bij staartwervel 6 

tot en met 12 bij de voorrand van iedere nieuwe staartwervel. Deze dwarse insneden werden 

naderhand door een beiderzijdse overlangse huidincisie verbonden met de volgende dwarse insnede. 

Van ieder huidsegment werd de rechtervoorhoek schuin afgesneden om zodoende de voorkant en 

achterkant te kunnen onderscheiden. De huidsegmenten werden vervolgens tot in het onderhuidse 

vetweefsel vrijgeprepareerd en met een pincet in een gelabeld recipiënt met 3.5% gebufferde 

formaldehyde-oplossing geplaatst.   

De huidstalen werden na minimaal 7 dagen uit het recipiënt genomen en de craniale rand van ieder 

staal werd recht afgesneden. Vervolgens werd een 3 mm dik weefselstaal van de recht gesneden 

voorzijde van het huidstaal afgesneden. Van het resterende huidstaal werd de rechtervoorkant 

opnieuw schuin afgesneden en teruggelegd in het recipiënt ter reserve. Op deze wijze werd van de 

dorsale staarthuid ter hoogte van de voorkant van elke wervel telkens een 3 cm breed en 3 mm dik 

huidstaal loodrecht op de mediaanlijn genomen.  

Verwerking van de huidstalen tot Hematoxyline-Eosine (H&E) gekleurde coupes 

Deze huidstalen werden in een gelabeld mandje gelegd en minimaal 24 uur op kamertemperatuur in 

een recipiënt met 3.5% gebufferde formaldehyde-oplossing geplaatst. De huidstalen in de mandjes 

werden gedeshydrateerd, geparaffineerd, opgeblokt en met een microtoom gesneden tot 5 µm dikke 

coupes die op APES-gecoate dekglaasjes werden gelegd. Deze werden hierna gekleurd volgens het 

courante protocol van de klassieke H&E kleuring. De coupes op de dekglaasjes werden 

gedeparaffineerd en vervolgens overgebracht in aqua dest., 5 minuten gespoeld in lopend 

leidingwater, 20 keer gespoeld in aqua dest, 6 minuten gekleurd in hematoxyline, 10 minuten 

gespoeld in lopend leidingwater, 20 keer gespoeld in aqua dest, 2 tot 5 minuten gekleurd in eosine, 

gespoeld in aqua dest, gedehydrateerd, in xyleen ondergedompeld en tot slot gemonteerd met een 

oplossing van dibuthyl phtalaat en xyleen isomeren (DPX).  

Beoordeling van de histologische coupes 

De coupes van alle honden werden bekeken met een lichtmicroscoop (Leitz Diaplan) op vergrotingen 

40, 100 en 200 maal. De coupes van 30 van de 50 onderzochte honden kregen een score; de overige 

20 honden zijn buiten beschouwing gelaten om verschillende redenen. Hond 1 t/m 12 omdat de 

preliminaire studies van deze dieren dienden voor het op punt stellen van de staalname; hond 13 

vanwege tumorale ontaarding van de staartklier; hond 14 vanwege de afwijkende leeftijd (pup) en 

honden 21, 34, 35, 41, 48 en 50 omdat bij deze dieren één of meerdere huidstalen (boven 
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staartwervelnummer 4, 5 of 6) niet konden worden onderzocht omdat dit deel van de staarthuid 

ontbrak door het te ver afvillen van de huid bij autopsie.   

De toekenning van de score van een coupe gebeurde enkel op basis van het uitzicht van de 

aanwezige talgklierlobben. De criteria van deze scores zijn samengevat in tabel I en geïllustreerd in 

figuur 3.  

Wanneer uitsluitend normale talgklieren werden waargenomen, kreeg de coupe de score ‘talgklieren’. 

Deze talgklieren waren oppervlakkig in de dermis gelegen en bestonden uit cellen die volgens het 

normale holocriene patroon vettig/vacuolair degenereerden, namelijk concentrisch en progressief naar 

het lumen toe. Slechts de buitenrand van de acini kleurde eosinofiel. In sommige gevallen werden ook 

enkele afwijkende talgklieracini waargenomen. 

Wanneer naast gewone talgklieren meerdere acini van afwijkende talgklieren werden waargenomen, 

dan kreeg de coupe de score ‘afwijkend’. Deze acini lagen diep in de dermis en bestonden uit cellen 

die concentrisch vettig/vacuolair degeneerden maar waarbij de cellen eosinofiel aankleurden over 

meerdere cellagen naar het lumen toe; deze eosinofilie stopte pas vlakbij het lumen. In sommige 

gevallen werden ook enkele hepatoïde acini waargenomen.  

Wanneer er naast gewone talgklieren overwegend hepatoïde klieren voorkwamen, waarbij doorgaans 

ook enkele afwijkende talgklieren aanwezig waren, kregen de coupes een score ‘hepatoïdie’. Deze 

hepatoïde acini lagen diep in de dermis en verschilden van normale en afwijkende talgklieren doordat 

de acini volledig bestonden uit eosinofiele polygonale cellen die geen tekenen van vettige/vacuolaire 

degeneratie vertoonden.  

 

Acini Talgklieren  Afwijkend  Hepatoïdie   

Ligging in dermis Oppervlakkig Diep Diep 

Eosinofilie Alleen de rand van de acinus Sterk (rand acinus) tot matig (lumen) Sterk in gehele acinus 

Celdegeneratie Concentrisch naar het lumen toe Afwijkend concentrisch patroon Afwezig 

Celvorm Normale grote cellen Polygonaal (basis) tot normaal (lumen) Polygonaal 

Tabel I. Criteria voor de indeling van de talgklieren in drie categorieën (talgklieren, afwijkend of hepatoïdie.) 

 

Fotomateriaal van de histologische coupes 

Een aantal van de histologische coupes zijn gefotografeerd met een microscoop (Olympus BX61) met 

daaraan gekoppeld een digitale camera (Olympus DP50) om de kenmerken en bijzonderheden van de 

staartklier vast te leggen (figuur 3 en 8). 
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Figuur 3. De scoreklasses van de talgklieren. 

3a en b. Score Talgklieren (vergroting100x) 

3c en d. Score Afwijkend (vergroting resp. 100 en 200x) 

3e en f. Score Hepatoïdie (vergroting resp. 100 en 200x) 

  

 

 

Legende 

1. Epidermis 

1a. Inkeping in de epidermis 

2. Dermis 

3. Hypodermis 

4. Apocriene zweetklier 

4a. Actief secreterende apocriene zweetklier 

5. Hepatoïde acinus 

5d. Degenererende (vervloeiende) hepatoïde cellen 

6. Afwijkende acinus 

7. Talgklier 

8. Haarfollikelcomplex 

8a. Primair haar 

8b. Secundair haar 

8c. Gedilateerde haarfollikel met acidofiele inhoud 

9. Musculus arrector pili 

10. Cyste 

10a. Cyste met acidofiele inhoud 
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3 RESULTATEN 

 

3.1  Resultaten van het macroscopisch onderzoek bij de levende honden 

Alle waarnemingen die bij de 350 levende honden werden gedaan, zijn samengevat in tabel II. Van 

elke case is een foto te bekijken in de powerpointpresentatie die is te vinden op de bijbehorende cd-

rom onder de rubriek ‘3.1’.  

Een staartvlek werd 4 maal waargenomen en ging eenmaal samen met een fysiologische 

hyperplastische staartklier met secretoire activiteit (figuur 4). De incidentie van een staartvlek is 1%.  

Er werden 10 fysiologisch hyperplastische staartklieren waargenomen (incidentie 3%) en met de 

volgende voorkeur naar geslacht en leeftijd: 6 intacte reuen van gemiddeld 9 jaar (inclusief hond 

nummer XIII want deze was pas 14 dagen hiervoor gecastreerd), 1 gecastreerde reu (8 jaar), 2 

gesteriliseerde teven (gemiddeld 8.5 jaar) en 1 intacte teef (7 jaar). De fysiologisch hyperplastische 

staartklieren hadden gedeeltelijke tot gehele afwezigheid van beharing, de  huid was licht verdikt en in 

het geval van een ongepigmenteerde huid was deze grijs-zwart in plaats van roze (figuur 5). 

Bij 6 dieren (2%) werd een afwijking op de locatie van de staartklier gezien. Bij 3 honden was dit 

secundair aan een onderliggend probleem en werd bijgevolg geklasseerd als een pathologische 

hyperplasie, bij de 3 overige honden was de afwijking secundair aan irritatie en/of trauma.  

 

Nummer Ras Geslacht Leeftijd Hoelang  Beharing  Bevindingen 

I Schotse Collie m 9 j n.v.t. l Staartvlek 

II Kruising Stafford v 1.5 j n.v.t. k Staartvlek 

III Chinese Gele Hond vg 2 j n.v.t. n Staartvlek 

IV Mechelse Herder M 6 j 3 jaar n Staartvlek en fhs 

V Engelse Bull Terriër v 7 j Heel leven k Fhs  

VI Bastaard Teckel m 10 j Heel leven k Fhs, intermitterend kaal/behaard 

VII Beauceron  m 12 j 5 jaar n Fhs 

VIII Welsh Corgi m 9 j Nn n Fhs, secreterende  

IX Jack Russell Terriër vg 12 j 2 jaar n Fhs 

X Jack Russell Terriër m 7 j Heel leven l  Fhs 

XI Kruising Fox Terrier   mg 8 j Nn k Fhs 

XII Jack Russell Terriër vg 5 j Nn k Fhs 

XIII Golden Retriever mg 10 j 3 jaar l Fhs, onlangs gecastreerd, doel: regressie staartklier bekomen 

XIV Chihuahua m 1 j Kortstondig 

(weken) 

k Asymmetrische kale staartklierlocatie. 

na algemene allergische reactie 

XV Kruising Border Collie m 3 j Onlangs l Geïrriteerde staartklierlocatie na  jeuk/bijten 

XVI Greyhound vg 8 j Nn k Onderdeel van bilateraal symmetrisch alopecie patroon 

XVII Jack Russell Terriër mg 7 j 3 jaar k Onderdeel van bilateraal symmetrisch alopecie patroon 

XVIII Argentijnse Dog m 9j Nn k Onderdeel van bilateraal symmetrisch alopecie patroon, 

asymmetrische testes, diagnose pheochromocytoma  

XIX  Kruising Schnauzer m 10 j 2 jaar  l Gezwel op de locatie van de staartklier. 2 jaar geleden 

ontstaan tijdens heling na trauma. Het gezwel was zacht en 

indrukbaar en had bij punctie een vaste inhoud. 

Tabel II. Overzicht van de macroscopisch zichtbare afwijkingen en informatie per hond weergegeven. In de kolom Geslacht, betekent  v 

vrouwelijk, vg vrouwelijk gesteriliseerd, m mannelijk, mg mannelijk gecastreerd. In de kolom Leeftijd, betekent j jaren. In de kolom Hoelang wordt 

bedoeld hoelang de afwijking, die in de rechtse kolom wordt omschreven, al aanwezig was bij de hond en  betekent Nn niet geweten. In de kolom 

Beharing, betekent l lang, n normaal, k kort. Bij het bepalen van het type van beharing werd de indeling gevolgd beschreven door Muller en Kirk 

(1976). De vacht wordt hier ingedeeld naar ontwikkeling, aantal en lengte van de primaire en secundaire haren in de drie types van beharing, 

namelijk normaal, kort en langharig (zie verder bij tabel III). In de kolom Bevinding wordt de afwijking omschreven; fhs betekent fysiologisch 

hyperplastische staartklier. 
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Figuur 4a. Karakteristiek beeld van de staartvlek bij hond I. 4b. Staartvlek bij hond IV samengaand met een fysiologische 

hyperplasie van het staartklierweefsel waarbij secretorische activiteit kon worden waargenomen.   

                                 

Figuur 5. Variabel uitzicht van een fysiologisch hyperplastische staartklier gaande van zeer duidelijk, zoals de kale verdikte huid  

bij hond VII (fig. 5a) tot matig, zoals de matig behaarde licht verdikte huid bij hond X (fig. 5b).  

 

3.2  Resultaten bij de histologisch onderzochte honden 

In tabel III worden de bevindingen vermeld van de 50 onderzochte honden. Het nummer van de hond 

in tabel III geldt als vast nummer doorheen de gehele studie. 

Vervolgens worden de resultaten van het macroscopische onderzoek vermeld in 3.2.1 en deze van 

het histologische onderzoek in 3.2.2 en 3.2.3.  

In een eerste luik (3.2.2) worden de preliminaire resultaten van de histologische klassering vermeld. 

Deze dienen om een indruk te geven van het voorkomen van een staartklier. In een tweede luik 

(3.2.3) wordt een gedetailleerde beschrijving van de histologie van de staartklier gegeven. Deze 

dienen om in de discussie tot een voorstel voor een vollediger classificatiesysteem te komen. 
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Nummer Ras Leeftijd  Geslacht  Haar   Talgklieren Afwijkend Hepatoïdie 

1* Berner Sennenhond 8j v l    

2* Golden Retriever 12j m l    

3* Cv 17j  mg l    

4* Duitse Herder 16j v l    

5* Cv 15j v l    

6* Berner Sennenhond 9j m l    

7* Berner Sennenhond 3m v l    

8* St.Bernard 3j m l    

9* Teckel 11j m l    

10* Cv 9j m l    

11* Bordeaux Dog 3j vg k    

12* Berner Sennenhond 8j m l    

13* Golden Retriever 14j m l    

14* Cv 2m v n    

15 Nn Nn m l 4-12   

16 Jack Russell Terriër Nn v(g) n 4-8;11,12 10 9 

17 Nn Nn m l 4-8;10-12 9  

18 Labrador 11j v n 4-8;11,12  9,10 

19 Kruising Labrador 8j m n 4-7;12 11 8-10 

20 Shar Pei 8m m k 4-6;12 7,8,10,11 9 

21* Cv 3j m n    

22 Kruising Duitse Herder Nn m n 4-12   

23 Kruising Staffordshire Bull Terriër Nn m k 4-6;8-12 7  

24 Kruising Staffordshire Bull Terriër Nn m k 4-12   

25 Cv Nn m l 4-12   

26 Cv Nn v(g) n 4-12   

27 Duitse Herder Nn mg l 4-8 10-12 9 

28 Groenendaeler Nn m l 4-6;10-12 7-9  

29 Cv Nn v(g) n 4-12   

30 Golden Retriever Nn m l 4-8;10-12  9 

31 Duitse Herder Nn m n 4,5,12 6,10,11 7-9 

32 Duitse Herder Nn m l 4-8;11,12 9,10  

33 Duitse Herder Nn mg n 4-12   

34* Cv Nn v Nn    

35* Cv Nn Nn Nn    

36 Duitse Herder Nn m n 4-7  8-12 

37 Cv Nn m k 4-8;10-12  9 

38 Golden Retriever Nn v(g) l 4-8;10-12  9 

39 Kruising Herder Nn v(g) n 4-8;11,12  9,10 

40 Nn Nn Nn Nn 4-6  7-12 

41* Kruising Sheep Dog Nn Nn l    

42 Duitse Herder 8m v n 4-7;12 8 9-11 

43 Golden Retriever 7j v l 4-12   

44 Kruising Dalmatiër Nn Nn k 4,9,11,12 5,8,10 6,7 

45 Shar Pei 9j M k 4-7;12 10,11 8,9 

46 Duitse Herder 12j V n 4-7;10-12  8,9 

47 Labrador Nn Nn n 4-7;12 10,11 8,9 

48* Kruising Spaniel 7j Vg l    

49 Border Collie 7j Nn l 4-6 11,12 7-10 

50* Poedel Nn v(g) l    

Tabel III. Algemeen overzicht van de histologisch onderzochte honden met alle informatie en bevindingen per hond weergegeven.  

In alle kolommen betekent Nn dat deze gegevens ontbreken; 

In de kolom Nummer betekent * dat deze honden niet zijn geklasseerd in de rechter 3 kolommen (zie verder)  

In de kolom Ras, betekent Cv canis vulgaris;  

In de kolom Leeftijd, betekent j jaren en m maanden;  

In de kolom Geslacht, betekent  v vrouwelijk, vg vrouwelijk gesteriliseerd, v(g) vrouwelijk waarbij niet gekend is of sterilisatie werd uitgevoerd, m 

mannelijk, mg mannelijk gecastreerd. 

In de kolom Type van beharing, betekent l lang, n normaal, k kort. Bij het bepalen van het type van beharing werd de indeling gevolgd beschreven 

door Muller en Kirk (1976). De vacht wordt hier ingedeeld naar ontwikkeling, aantal en lengte van de primaire en secundaire haren in de drie types 

van beharing, namelijk normaal, kort en langharig. Rastypevoorbeelden van een normale beharing zijn de Duitse Herder en de Welsh Corgi; bij 

een korte beharing de Rottweiler, de Boxer, de Teckel en de miniatuur Pinscher; bij de langharigen onderscheidt men de Poedel, de Bedlington 

Terriër, de Kerry Blue Terriër, de Cocker Spaniël, Dwergkees en Chow Chow. 

De rechter 3 kolommen geven de 3 toegekende scores van de histologische coupes weer (zie 2.2); elk geklasseerd huidsegment wordt met het 

overeenkomstige nummer aangeduid in 1 van de 3 kolommen. Lege vakjes komen voor bij de honden waarvan de coupes niet werden 

geklasseerd of indien de betreffende score niet voorkwam bij een geklasseerde hond.  
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3.2.1 Resultaten van het macroscopisch onderzoek bij de histologisch onderzochte honden 

Na kort afknippen van het staarthaar werd op de locatie van de staartklier een uitwendige afwijking in 

de beharing geobserveerd bij 10 van de 50 honden (20%) die histologisch werden onderzocht (zie 

tabel IV en figuur 6). De uitwendige zichtbare zone met afwijkende beharing was ovaal en lag in alle 

gevallen op de dorsale middenlijn van de staarthuid. De afmeting op de grootste doorsneden van de 

ovaalvorm bedroeg ongeveer 5 cm in de lengte en ongeveer 2 cm in de breedte. Deze lengte komt 

overeen met de lengte van 2 staartwervels op het skelet van een middelgrote hond. De ovaalvorm 

was te herkennen omdat de beharing een plotse overgang toonde. Het aantal haren verminderde, 

stond verder uiteen, fijne wolharen ontbraken en het aanwezige stugge haar week soms af in kleur. 

Op de huid tussen de haren lagen soms gele secreetkorrels. Alle 10 honden hadden een positieve 

histologische score, deze was bij 1 hond ‘afwijkend’ en bij 9 dieren was zij ‘hepatoïde’. 

 

 

Nummer Talgklieren Afwijkend Hepatoïdie  Vorm en afmeting 

1  4-8;10  9     Nn 

2 * 4-7;10   8-10    Nn 

10  4,5  6-10  ovaal, l=5, b= 2  

11 4,5 6,10 7-9  langwerpig-ovaal, l=6, b=2  

16  4-8;11,12 10 9  rond-ovaal.  l=3, b=1,5 

18   4-8;11,12  9,10  rond-ovaal. l=3, b=2 

35  4-7;11,12  10 8,9  langwerpig-ovaal l=5, b=2 

41 4-6;10-12  7-9  langwerpig l=5, b=1,5 

45 4-7;12 10,11 8,9  ovaal, caudaal puntig  

49 4-6 11,12 7-10  rond-ovaal 

Tabel IV. Overzicht van de microscopische en macroscopische bevindingen bij de 50 histologisch onderzochte dieren. In de 

kolom ‘Nummer’ komt de nummering van de honden overeen met de nummering in tabel III. * Hond 2 had een Leydigceltumor 

in beide testes. De centrale 3 kolommen geven de histologische klassering aan per staartwervelnummer. In de rechter kolom 

wordt de macroscopisch zichtbare afwijking omschreven naar vorm en worden de maximale breedte (b) en lengte (l) gegeven 

(afmetingen in centimeters).  

 

 

    

Figuur 6. Na het afknippen van de beharing werd de locatie van de staartklier soms zichtbaar doordat de beharing stijver was en 

een afwijking in kleur vertoonde. Deze plaats kon duidelijk zijn zoals bij hond 10 (figuur 6a), of minder duidelijk zoals bij hond 41 

(figuur 6b).  
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3.2.2 De histologische aanwezigheid van de staartklier naar de huidige criteria 

Om tot een (preliminaire) uitspraak te kunnen komen over de aanleg van de staartklier bij elk van de 

30 honden werden twee alternatieve methodes toegepast op de resultaten van de classificatie van de 

histologische coupes. Bij de eerste methode werd gesproken van de aanwezigheid van een staartklier 

ter hoogte van een bepaald staartsegment wanneer histologische de score ‘afwijkend’ en/of 

‘hepatoïdie’ werd toegekend. Bij de tweede methode werd alleen gesproken van de aanwezigheid van 

een staartklier ter hoogte van een bepaald staartsegment wanneer histologisch de score van 

‘hepatoïdie’ werd toegekend. De resultaten volgens de beide methoden zijn samengevat in figuur 7.  

Resultaten volgens de eerste methode: voorkomen van afwijkende- en/of hepatoïde talgklieren 

Een configuratie van deze histologische scores werd aangetroffen bij 22 honden (73%) en kwam voor 

over de lengte van gemiddeld 3,2 staartwervels. Twee derden (66%) van de waarnemingen situeerden 

zich ter hoogte van staartsegment 8-9-10, met een duidelijk hoogtepunt van 28% op staartsegment 9. 

Bij 67% van de 30 honden werd de staartklier, bepaald volgens deze criteria, hier aangetroffen.  

Resultaten volgens de tweede methode : voorkomen van hepatoïde talgklieren 

Histologische (hepatoïdie) scores kwamen voor bij 18 honden (60%) en werd gevonden over een 

lengte van gemiddeld 2,3 staartsegmenten. Meer dan drie kwart (77%) van de waarnemingen was 

gelokaliseerd ter hoogte van staartsegment 8, 9 en 10, met een hoogtepunt van 41% op 

staartwervelnummer 9. Bij 57% van de 30 honden werd de staartklier op deze plaats aangetroffen. Bij 

7 van de 18 dieren werden zeer veel hepatoïde acini gezien (honden 18, 19, 36, 40, 44, 45 en 46). Bij 

4 van deze 7 dieren waren de gegevens compleet en het betrof 3 intacte reuen van gemiddeld 9,7 jaar 

en 1 intacte teef van 11 jaar. 
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Figuur 7. Weergave van de resultaten na toepassing van methode 1 (de bovenste twee figuren)  

en methode 2 (de onderste 2 figuren). De staartklier werd gevonden over de lengte van 

staartsegment 5 t/m 12 (methode 1) of 6 t/m 12 (methode 2) en per hond waren er 3,2 (methode 

1) of 2,3 (methode 2) segmenten positief. Een duidelijke concentratie van het klierweefsel werd 

gevonden over de segmenten 8, 9 en 10 (methode 1 en 2) met een hoogtepunt op staartsegment 

9: hier werd de staartklier bij 67% (methode 1) of 57% (methode 2) van de 30 honden gevonden. 

Geheel linksonder is de legende weergegeven behorende bij de linker twee schematische 

tekeningen van een hondenstaart. In de schematische tekeningen van de hondenstaarten werden 

de segmentlengten 1 t/m 19 gebaseerd op de gemiddelde lengte van de overeenkomstige 

staartwervel die bij 2 skeletten werd opgemeten. De staartsegmenten 4 t/m 12 werden ingekleurd 

naargelang de resultaten waarbij de percentages werden bekomen door het  aantal positief 

bevonden honden te delen door het totaalaantal staalnames per segment (30). De 

staafdiagrammen geven op de x-as het nummer van het staartsegment weer, op de y-as  het 

aantal positieve honden waarbij het exacte aantal boven elke staaf wordt herhaald. 
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3.2.3 Histologische beschrijving van de staartklier  

Bij het bestuderen van de coupes van de 50 histologisch onderzochte honden werd de aanwezigheid 

nagegaan van de karakteristieke kenmerken van de hepatoïde klieren, zoals die werden beschreven 

in de inleiding. Verder werden enkele andere opvallende kenmerken geregistreerd. Aan de hand van 

fotomateriaal (figuur 3 en 8) van een aantal histologische coupes wordt de histologische bouw van de 

staartklier hieronder kort besproken. In de tekst wordt bij elke eerste vermelding van een structuur het 

bijbehorende legendenummer gegeven en verwezen naar de betreffende foto. 

Op de locatie van de staartklier kwamen bijna altijd normale haarfollikelcomplexen (8) voor, elk 

bestaande uit 1 krachtig ontwikkelde primair haar (8a) en enkele kleine secundaire haren (8b)(figuur 

3A, B en C). In enkele gevallen waren de haarfollikelcomplexen bijna onherkenbaar, namelijk wanneer 

er veel cysten (10) en gedilateerde haarfollikels (8c) in de dermis voorkwamen (figuur 3C en E).  

Op bijna alle coupes lagen in de oppervlakkige dermis (2) enkele acini van normale eenvoudige 

talgklieren (7). Deze waren geassocieerd aan de haarfollikels en kwamen ook in de normale staarthuid 

voor (figuur 3 A, B en D). Normale talgkliercellen (overeenkomend met de score ‘talgklieren’) waren 

vanaf de acinusrand vrijwel direct gevuld met grote vetvacuolen en kleurden niet aan (wit). De kernen 

vertoonden een snelle progressieve pycnose en waren meestal reeds volledig verloren gegaan in 

enkele cellagen voordat de gezwollen cellen het lumen bereikten. 

In de diepe dermis tot hypodermis (3) bevond zich het typische staartklierweefsel, bestaande uit 

hepatoïde klierlobben (5) en afwijkende talgklierlobben (6). Meestal kwamen er per 

haarfollikelcomplex slechts enkele hepatoïde lobben en afwijkende talgklieracini voor (figuur 8P), maar 

bij een krachtig ontwikkelde staartklier (bij 7 van de 18 honden positief op de score hepatoïdie, zie 

3.2.2) waren dit er veel (figuur 8I). De hepatoïde lobben lagen meestal dieper dan de afwijkende 

lobben (figuur 8I en K). Beide types kwamen vaak te samen voor en waren soms moeilijk van elkaar te 

onderscheiden (figuur 8I en J).  

Op sommige coupes toonden de hepatoïde lobben intercellulaire canaliculi (5a). De cellen van deze 

lobben waren sterker eosinofiel, iets kleiner en hadden kleinere kernen dan de cellen van de meeste 

hepatoïde lobben (figuur 8D). Op andere coupes werden er celstrengen (5b) gezien, die vertrokken 

vanuit kleine hepatoïde lobben en bestonden uit kleine spoelvormige cellen. De celstrengen kwamen 

samen en op die plaats was op dwarse doorsnede te zien dat de binnenste cellen pycnotische kernen 

hadden (c) (figuur 8A, B en C). Op de meeste coupes bestonden de hepatoïde lobben uit grote 

eosinofiele cellen met een grote kern en bijna altijd waren er enkele grote cellen in de acinus waarvan 

het cytoplasma iets lichter aankleurde en veel kleine vacuolen leek te bevatten (figuur 3F, 8C en 8I). 

Op sommige coupes was te zien dat een aantal hepatoïde cellen in een bepaalde lob tegelijk 

begonnen te degenereren, waarbij zij leken te vervallen (5d) tot een roze massa (figuur 3E). 

Afwijkende talgklierlobben geleken zeer veel op een normale talgklierlob omdat de cellen concentrisch 

degenereerden naar het lumen toe. Deze klierlobben onderscheidden zich hiervan echter door hun 

diepere ligging in de dermis en door een licht afwijkende wijze van degenereren. Tijdens het 

degenereren kleurden de cellen weliswaar steeds lichter, maar zij bleven steeds eosinofiel aankleuren 

en hun kernen begonnen pas nabij of in het lumen te vervallen (figuur 8M, J en P). Apocriene, 
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tubulaire en gewonden zweetklieren (4) leken groter te zijn in gebieden waar de staartklier voorkwam 

dan in de normale staarthuid. Wanneer staartklierweefsel aanwezig was, waren de apocriene 

zweetklieren vaak zeer actief secreterend (4a) met normaalgesproken een egaalroze eosinofiele 

inhoud (figuur 3F, 8M) en een enkele keer liggen er kernen in de inhoud (4d) (figuur 8L). De 

afvoerende tubuli lagen bijna altijd vanaf de hypodermis tot tussen dit staartklierweefsel (figuur 8E t/m 

H) en waren vaak sterk gedilateerd (4b), waarbij niet zelden een egaalroze eosinofiele inhoud 

aanwezig was (4c).  

De mm. arrectores pilorum (9) waren altijd goed ontwikkeld. Indien staartklierweefsel voorkwam, leken 

deze gladde spieren vaker dan normaal voor te komen en lagen rond en tussen de hepatoïde acini 

georganiseerd (figuur 8D en I). 

Zeer opvallend was het voorkomen van cysten (10) en gedilateerde haarfollikels (8c) met een zeer 

acidofiel aankleurende inhoud (10a) in gebieden waar de staartklier voorkwam. Hun lumina bevatten 

aggregaten en aan de zijkanten bevonden zich meermaals afgeplatte lagen eosinofiel materiaal (10b) 

(figuur 8A). De cysten en gedilateerde haarfollikels waren vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden 

en vertoonden daarbij nog gelijkenis met gedilateerde tubuli van apocriene zweetklieren (figuur 3E, 8I 

en 8M). Op vrijwel alle coupes met staartklierweefsel kwamen cysten en gedilateerde haarfollikels in 

een of andere vorm voor; zij konden groot zijn en het totaalbeeld sterk overheersen (figuur 8G en H) of 

klein zijn (figuur 8E en F). Wanneer zij groot waren, werden er aanmerkelijk minder hepatoïde en 

afwijkende talgklierlobben en veel grote gedilateerde apocriene zweetkliertubuli gezien (figuur 8G). In 

dit geval lagen de aanwezige hepatoïde en afwijkende talgklierlobben aan de basis van de grote 

cysten gegroepeerd. Cysten en gedilateerde haarfollikels raakten regelmatig aan de epidermis en 

vormden daar U-vormige inkepingen doordat de top van de cyste weg was (figuur 3A en 8G). 

Wanneer de cysten klein waren, lagen zij vaak ingebed in de hepatoïde lobben, terwijl de hepatoïde 

en afwijkende talgklierlobben hier meestal volumineuzer en talrijker waren (figuur 8I). Aan de basis 

van een cyste of gedilateerde haarfollikel lag soms een apocriene zweetkliertubulus versmolten (4c) 

(figuur 8N) en in andere gevallen kon in de lumina sterk eosinofiel celdebris met daarin nog 

herkenbare kernen (8e, 10c) worden waargenomen (figuur 8O en P). 
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2.3 Bespreking van de staartklier     
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Figuur 8: 

8A. Dichte celstrengen verbinden hepatoïde lobben en vormen op samenkomst lumina door celverval (vergroting 100x). 

8B. Vorming van lumina door celverval van dichte celstrengen (vergroting 200x). 

8C. Vorming van lumina door celverval van dichte celstrengen (vergroting 200x). 

8D. Een zeer eosinofiele hepatoïde lob met intercellulaire canaliculi ligt naast een hepatoïde lob (vergroting 200x). 

8E. Veel hepatoïde lobben (vergroting 40x). 

8F. Weinig hepatoïde lobben en sterk gedilateerde apocriene tubuli (vergroting 40x). 

8G. Veel cysten (vergroting 40x). 

8H. Veel cysten (vergroting 40x). 

8I. Eenvormig beeld van talrijke volumineuze hepatoïde lobben met daarin kleine niet-acidofiele cysten, waartussen een 

gedilateerde apocriene tubulus gelegen is. Noteer de grote mm. arrectores pilorum die de klierlobben omsluiten (vergroting 

100x). 

8J. Gevarieerd beeld met veel volumineuze hepatoïde- en afwijkende lobben (vergroting 100x). 

8K. Gevarieerd beeld met hepatoïde en afwijkende lobben tussen gedilateerde haarfollikels met acidofiele inhoud (vergroting 

100x). 

8L. Actief secreterende apocriene zweetklier naast een cyste met een acidofiele inhoud en in de buurt van een hepatoïde 

klierlob (vergroting 200x). 

8M. Aan de basis van een cyste/gedilateerde haarfollikels bevinden zich afwijkende- en hepatoïde lobben met daartussen 

apocriene tubuli (vergroting 100x). 

8N. Een gedilateerde en gevulde apocriene tubulaire zweetklier sluit aan op een cyste met zeer acidofiele inhoud (vergroting 

200x). 

8O. Een massa vervallen cellen met nog te onderscheiden kernen ligt aan de basis van een gedilateerde haarfollikel met een 

zeer acidofiele inhoud (vergroting 200x). 

8P. Diep gelegen hepatoïde klierlobben bevinden zich naast afwijkende lobben en een cyste met daarin een eosinofiele massa 

vervallen cellen (vergroting 200x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende:  

1. Epidermis 

1a. Inkeping in de epidermis   

2. Dermis  

3. Hypodermis 

4. Apocriene zweetklier 

4a. Actief secreterende apocriene zweetklier 

4b. Gedilateerde tubulus 

4c. Gedilateerde tubulus met inhoud 

4d. Gedilateerde tubulus met vervallen kernen   

5. Hepatoïde acinus 

5a. Intercellulaire secretieruimten/canaliculi 

5b. Dichte celstrengen 

5c. Lumina vorming in celstrengen (5b)  

5d. Degenererende (vervloeiende) hepatoïde cellen 

6. Afwijkende acinus 

7. Talgklier 

8. Haarfollikelcomplex 

8a. Primair haar 

8b. Secundair haar 

8c. Gedilateerde haarfollikel met acidofiele inhoud 

8d. Doorsnede door haarfollikel 

8e. Gedilateerde haarfollikel met vervallen kernen 

9. Musculus arrector pili  

10. Cyste 

10a. Cyste met acidofiele inhoud  

10b. Cysten met afgeplatte acidofiele lagen aan de rand  

10c. Cyste met vervallen kernen  
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4. BESPREKING  

 

Omdat na het beoordelen van het vele verzamelde materiaal bleek dat de huidige werkwijze 

ontoereikend was op een veelzijdig weefsel als de staartklier, is beslist om de resultaten als 

preliminaire studies te presenteren. Het grootste belang van deze studie is om de lezer via de 

preliminaire resultaten een indruk te geven van het variabele voorkomen van de staartklier. Na 

terugkoppeling van deze resultaten naar de literatuur, zullen meer volledige criteria worden 

voorgesteld om deze huidklieren en de omgevende structuren meer nauwkeurig te kunnen 

beoordelen. Zodoende kan de staartklier zelf beter worden beoordeeld en kunnen eventuele 

verbanden met omliggende weefselstructuren worden nagegaan. Dan kan er, na verdere bestudering 

van het verzamelde histologische materiaal en met een minimum aan toegevoegd materiaal, een 

meer gedetailleerde en geobjectiveerde histologische beschrijving volgen en deze resultaten kunnen 

in de toekomst als definitief worden gepresenteerd. 

4.1 Uiterlijke kenmerken van de staartklier   

De staartvlek  

Een staartvlek, die bij wilde hondachtigen regelmatig aanwezig is, komt bij de gedomesticeerde hond 

bij de meeste rassen voor (Eimer en Toldt, naar: Schaffer 1940; Schummer et al., 1979; Niebauer, 

1980) en wordt vooral aangetroffen bij herdershonden en dicht aan de wolf verwante hondenrassen 

(Eimer en Toldt, naar: Schaffer 1940). Volgens Schaffer (1940) is deze veranderde huidzone 

geassocieerd aan staartklierweefsel. Indien een staartvlek en staartklierweefsel samen voorkomen, 

bevinden de klieren zich altijd onder de staartvlek (Niebauer, 1980). Schummer et al. (1976) stellen 

echter dat de staartvlek meer in de richting van de staartpunt ligt dan de staartklier zelf, die constant 

gelegen is ter hoogte van de negende staartwervel. In dit onderzoek kwam een staartvlek zelden voor 

en werd slechts 4 maal bij de 350 levende honden gezien (zie 3.1, tabel II, figuur 4). Hoewel deze 

dieren niet histologisch werden onderzocht mag worden aangenomen dat een staartvlek samengaat 

met staartklierweefsel, omdat bij één hond de staartvlek met een macroscopisch zichtbare 

fysiologische hyperplasie van de staartklier waargenomen werd.  

Macroscopisch zichtbare staartklieren 

Meyer (1971) beschrijft dat de locatie waar staartklierweefsel voorkomt, namelijk constant ter hoogte 

van de negende staartwervel, uitwendig gekenmerkt is door een ovale afwijking in de staartbeharing. 

Het haar is hier stijver, kan een afwijkende kleur hebben en op de huid hiertussen ligt donker secreet. 

Deze omschrijving komt overeen met de waarnemingen die in de huidige studie bij de histologisch 

onderzochte honden werden gedaan na kort afknippen van het haar (zie 3.2.1, tabel IV en figuur 6); 

de kleur van de secreetkorrels was hier echter bruingeel.  

Volgens Wilson en Hayes (1979) en Niebauer (1980) is een fysiologisch hyperplastische staartklier 

uiterlijk gekenmerkt doordat de beharing gedeeltelijk tot geheel afwezig is, waarbij de huid soms is 

verdikt door hyperplasie van het onderliggende klierweefsel. De mate van alopecie zou overeenkomen 

met de hoeveelheid actief secreterend klierweefsel die histologisch aanwezig is (Niebauer, 1980).  
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De ontwikkeling van het staartklierweefsel staat onder controle van androgenen (Wilson en Hayes, 

1979; Niebauer, 1980). Hierdoor kent de staartklier een progressieve groei vanaf de puberteit tot de 

seniliteit (Baker, 1967) en zijn de staartklierpaketten bij de oudere reu krachtiger ontwikkeld dan bij de 

jonge teef (Schummer et al., 1976). Deze afhankelijkheid aan androgenen voor de groei wordt 

bevestigd doordat in fysiologisch hyperplastische hepatoïde klierlobben een significante verhoging van 

het aantal androgeenreceptoren in de hepatoïde cellen wordt waargenomen en hierdoor zijn deze 

gevoeliger aan normale plasmawaarden aan androgenen (Pisani et al., 2006). Verder komen er 

oestrogeenreceptoren voor in hepatoïde cellen (Vercelli, 1997). Oestrogeenreceptoren beschermen 

vermoedelijk tegen de ontwikkeling van neoplasie, en dit verklaart waarom gesteriliseerde teven een 

significant groter risico op het ontwikkelen van staartklierneoplasie vertonen dan intacte teven en 

reuen met een Sertoliceltumor (deze secreteert een oestrogeen-achtige stof) (Pierrepoint et al., 1967). 

Hierdoor kan de door Wilson en Hayes (1979) gevonden geslachtsvoorkeur worden verklaard: 

staartklieradenoma’s komen 12 keer meer voor bij een intacte reu dan bij een intacte teef en 3 keer 

vaker bij een gesteriliseerde teef dan bij een intacte teef. Niebauer (1980) vermeldt dat een 

fysiologisch hyperplastische staartklier slechts bij minder dan 5% van de honden en alleen bij de reu 

zou voorkomen. 

De macroscopische omschrijving van Wilson en Hayes (1979) en Niebauer (1980) en de incidentie 

beschreven door Niebauer (1980) komen overeen met de hier beschreven waarnemingen bij de 350 

levende honden (zie 3.1, tabel II en figuur 5). De voorkeur naar geslacht kwam overeen met de 

waarneming van Wilson en Hayes (1979) en de voorkeur voor een sterkere uitbouw/zichtbaarheid bij 

een hogere leeftijd stemde overeen met de bevinding van Baker (1967) en Schummer et al. (1976). 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal waarnemingen in dit onderzoek te klein is om een 

statistisch betrouwbare uitspraak op te doen. Er kon niet worden nagegaan of de mate van kaalheid 

overeenkomt met de hoeveelheid aanwezig hepatoïd weefsel omdat er geen haarloze 

staartsegmenten histologisch werden onderzocht. Wel hadden alle 10 dieren in met een uitwendige 

staarthuidaftekening een positieve histologische score (zie 3.2.1). 

4.2 Histologische kenmerken van de staartklier  

Haarfollikels en musculi arrectores pilorum. 

Volgens alle onderzoeken komen normale haarfollikelcomplexen voor op de locatie van de staartklier 

(Niebauer, 1980; Shabadash en Zelikina, 2004). Dit komt overeen met de resultaten van deze studie. 

Volgens Niebauer (1980) kunnen haarfollikels cysteus gedilateerd zijn door opstapeling van 

staartkliersecreet waardoor de haren afbreken en kaalheid ontstaat, maar Shabadash en Zelikina 

(2004) namen geen dilataties waar bij de 2 door hen onderzochte honden. Op de histologische 

coupes van dit onderzoek konden vaak sterk gedilateerde cysteuze haarfollikels worden 

waargenomen maar of dit overeenkomt met de mate van kaalheid is hier niet onderzocht. De krachtige 

ontwikkeling van de mm. arrectores pilorum en hun rangschikking rond de hepatoïde acini wordt door 

Niebauer (1980) en Shabadash en Zelikina (2004) gemeld en hier bevestigd. 
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Normale talgklieren 

Volgens Lovell en Getty (1957) worden in de staartklier slechts grote normale talgklieren gevonden en 

volgens Niebauer (1980) komen grote talgklieren voor bij honden waar geen hepatoïde lobben zijn 

aangelegd. König et al. (1985) stellen dat er in dit gebied minder en kleinere talgklieren voorkomen 

dan elders op de staarthuid. Met de huidige criteria waarin de grootte van de normale eenvoudige 

talgklieren niet werd beoordeeld, kan hierover geen uitspraak worden gedaan.  

Apocriene zweetklieren 

Alle bekende onderzoeken stellen dat apocriene zweetklieren in het gebied van de staartklier 

geassocieerd zijn aan het hepatoïde staartklierweefsel, maar minder veelvuldig voorkomen en groter 

zijn dan in normale huidgebieden (Lovell en Getty, 1957;  König et al. 1985; Meyer, 1971; shabadash 

en Zelikina, 2004). Als enige vermelden König et al. (1985) dat hier speciale vertakte tubuli 

voorkomen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de apocriene zweetklieren inderdaad groot 

zijn en geassocieerd aan het hepatoïde weefsel, maar zij komen wel in grote getale voor. Nieuw is hier 

dat uit de resultaten naar voren komt dat de tubuli van apocriene zweetklieren een associatie met 

cysten lijken te hebben, omdat zij vaak dicht bij de cysten liggen of hieraan vast liggen en omdat de 

tubuli soms sterk op cysten gelijken. Verder lagen er soms vrije celkernen in de lumina van zowel 

cysten als actief secreterende apocriene zweetklieren. 

Hepatoïde acini 

Het staartklierweefsel bestaat uit twee verschillende types van gemodificeerde talgklieracini: men 

onderscheidt een hepatoïd of niet-vacuolair type en een intermediair type of gevacuoliseerd type 

(Schaffer, 1940; Meyer, 1971; Schummer et al., 1976; Niebauer, 1980; König et al., 1985). Dit komt 

overeen met de twee kliertypes (respectievelijk hepatoïde en afwijkende talgklieren) die in deze studie 

bij de criteria zijn aangeduid. 

De cellen van het hepatoïde type worden in de literatuur en in deze studie omschreven als sterk 

eosinofiele, polygonale, niet gevacuoliseerde cellen (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; Niebauer, 1980; 

König et al., 1985; Shabadash en Zelikina, 2004) met een mero-holocriene secretiewijze en 

intercellulaire canaliculi (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; Schummer et al., 1976; Niebauer, 1980). In 

aanvulling hierop, worden de hepatoïde cellen in sommige studies granulair genoemd (Schaffer, 1940; 

Meyer, 1971; König et al., 1985; Shabadash en Zelikina, 2004). De granules in het cytoplasma zouden 

bestaan uit glycogeen (Shabadash en Zelikina, 2004) of uit twee types van mitochondria (Schaffer, 

1940; König et al., 1985). König et al., (1985) vonden geen intercellulaire canaliculi en vermoedden 

daarom als enige onderzoekers een endocriene secretie naast een eventuele exocriene secretie. 

Afvoerwegen zouden uit dichte celstrengen van kleine spoelvormige zeer eosinofiele cellen ontstaan 

(Schaffer, 1940). De aanwezigheid van gedilateerde secreethoudende exocrien secreterende 

haarfollikels en cysten wordt gemeld (Schaffer, 1940; Meyer, 1971). Dit komt overeen met de 

waarnemingen uit het huidige onderzoek. In tegenstelling tot de overige onderzoeken, stellen 

Shabadash en Zelikina (2004) als enige dat cysten en gedilateerde haarfollikels bij de hond niet 

voorkomen.  
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Een individuele variatie in de mate van ontwikkeling van het hepatoïde klierweefsel, gaande van 

afwezig tot krachtig ontwikkeld, wordt in diverse studies benadrukt (Meyer, 1971; Schummer et al., 

1976; Niebauer, 1980; König et al., 1985; Shabadash en Zelikina, 2004) en werd ook in de huidige 

studie duidelijk aangetroffen. 

Het tweede celtype van de staartklier wordt in de literatuur omschreven als een intermediair kliertype, 

waarvan de cellen kleinere vacuolen hebben en dieper in de dermis gelegen zijn. De acini vormen 

geen cysten en gelijken sterk op talgklieren doordat zij holocrien secreteren. Dit type acinus wordt 

komt altijd voor, ook wanneer het hepatoïde type ontbreekt.  (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; König et 

al., 1985; Shabadash en Zelikina, 2004). Dit is in overeenstemming met de beschrijving van het 

afwijkende talgkliertype in deze studie. Het is zeer goed mogelijk dat in sommige studies dit type klier 

abusievelijk als grote talgklieren werd geklasseerd (Lovell en Getty, 1957; Niebauer, 1980) en in deze 

studies worden in de staartklier bijgevolg slechts grote talgklieren (Lovell en Getty, 1957) of hepatoïde 

klieren beschreven (Niebauer, 1980). 

Vrijwel alle onderzoekers concluderen uit hun waarnemingen van de twee verschillende talgkliertypes, 

waarbij het intermediaire kliertype kenmerken van zowel normale talgklieren en hepatoïde klieren 

heeft, dat het staartklierweefsel uit gemodificeerde talgklieracini bestaat en dat de kliertypes uit elkaar 

kunnen ontstaan onder invloed van androgenen. De individuele variatie in de mate van ontwikkeling 

van de beide kliertypes en bijvoorbeeld het ontstaan van cysten, dat door involutie van hepatoïde 

klierlobben zou worden uitgelokt, worden hierdoor verklaard (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; Niebauer, 

1980; König et al., 1985). Alleen Shabadash en Zelikina (2004) stellen dat de diverse aangetroffen 

types van hepatoïde klieren bewijzen dat dit een kliertype is dat een eigen ontogenese kent als 

afgeleide van de haarfollikel, vermits de hepatoïde huidklier in de embryogenese eerder aangelegd 

wordt dan de talgklier (Shabadash en Zelikina, 2004). Volgens Liebich (1990) is de talgklier echter het 

meest oorspronkelijke huidkliertype. Deze stellingen zijn echter zeer moeilijk te bewijzen, zeker bij de 

gedomesticeerde hond waar de staartklier geen cyclus-, geslachts- of seizoensgebonden ontwikkeling 

lijkt te hebben.  

Uit het verzamelde histologische materiaal kwam duidelijk naar voren dat er een enorme variatie 

bestond, niet alleen tussen de verschillende honden maar ook binnen de 2 types van 

staartklierweefsel.  

Binnen de twee kliertypes was er sprake van een vloeiend verloop in de uitbeelding gaande van 

hepatoïde acini tot afwijkende talgklieren en ten slotte de normale talgklieren. Binnen de hepatoïde 

acini waren er enerzijds sterk hepatoïde acini (met intercellulaire canaliculi) maar anderzijds ook acini 

met celverval (plaatselijk vervloeiende acinuscellen). Binnen de afwijkende acini waren er acini met 

langzaam degenererende cellen (vrijwel alle cellen waren nog gekernd en licht kleurbaar) en deze die 

vlugge celdegeneratie toonden (met een duidelijke zone met vrijwel normaal holocrien vettig 

celverval). Deze laatsten waren bijna niet van normale talgklieren te onderscheiden, maar normale 

talgklieren waren oppervlakkiger in de dermis gelegen. Dit continue verloop in uitbeelding met deze 

constante factor bij de diepteligging, pleiten ervoor dat de hepatoïde acinus en de afwijkende acinus 

inderdaad een ontwikkelingsstadium van de talgklier uitbeelden en daarmee gemodificeerde 

talgklieren zijn. 
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Het individuele verschil in opbouw van staartklierweefsel verliep van sterk cysteus klierweefsel met 

weinig hepatoïde klierlobben tot anderzijds grote aantallen hepatoïde klierlobben zonder cysten. Dit 

kan zeer goed een fysiologisch ontwikkelingsstadium van het hepatoïde klierweefsel uitbeelden zoals 

in de literatuur wordt aangenomen. Een kanttekening hierbij is, dat de apocriene zweetklieren duidelijk 

betrokken leken te zijn bij de vorming van cysten. Het is zelfs mogelijk dat een deel van de cysten 

ontstaat door sterk gevulde en gedilateerde tubuli van de apocriene zweetklieren. Welke rol hepatoïde 

klieren en/of apocriene zweetklieren precies hebben in het ontstaan van cysten, is zeer moeilijk 

aantoonbaar. Door nader onderzoek met hierop toegespitste histologische criteria kan het verband 

tussen deze beide kliersoorten en cysten misschien duidelijker worden gelegd. In deze studie komt 

duidelijk naar voren dat de apocriene zweetklieren een belangrijke rol spelen in de staartklier, 

waardoor de staartklier een samengestelde tubuloacinaire klier lijkt te zijn. 

4.3 Histologische criteria  

De beide gebruikte methodes van histologische classificatie van de staartklier zijn volledig gericht op 

het al dan niet voorkomen van hepatoïde acini. Dit is in navolging van de andere onderzoekers die 

zich voor deze beslissing ook uitsluitend richten op het al dan niet voorkomen van de hepatoïde acini 

en de overige structuren die in de dermis voorkomen wel omschrijven maar niet meenemen in de 

overweging (Meyer, 1971; Schummer et al., 1976; Niebauer, 1980; König et al., 1985). 

Methode 1 

De meeste onderzoekers beschouwen het voorkomen van beide types van afwijkende talgklieren als 

doorslaggevend criterium om te bepalen of de staartklier is aangelegd (Schaffer, 1940; Meyer, 1971; 

Schummer et al., 1976; König et al., 1985; Shabadash en Zelikina, 2004). Er zijn verschillende 

argumenten die voor deze methode spreken. In beide types is de activiteit van een hydroxysteroid 

dehydrogenase enzyme aangetoond en zij hebben een rol in het steroidmetabolisme (König et al., 

1985). Beide types acini zijn waarschijnlijk gemodificeerde talgklieren, maar laten in ieder geval een 

zeer vloeiende overgang zien gaande van dieper gelegen sterk hepatoïde acini en afwijkende acini tot 

oppervlakkig gelegen normale talgklieracini. Daarbij vertonen de twee types acini wanneer zij los van 

elkaar worden beschouwd, een hoogtepunt van incidentie op dezelfde topografische locatie (zie 3.2.2, 

figuur 7). Bij alle histologisch onderzochte honden met een macroscopisch zichtbare staartklier (zie 

3.2.1, tabel IV) werd de histologische score ‘hepatoïdie’ toegekend, behalve bij hond nummer 1 waar 

de score ‘afwijkend’ werd gegeven.  

Methode 2  

De tweede methode van dit onderzoek, waarbij de aanwezigheid van een staartklier wordt 

aangenomen indien hepatoïde klierpaketten worden aangetroffen, stemt overeen met de criteria van 

Niebauer (1980). Een belangrijk verschil tussen beide studies is dat de incidentie van de staartklier 

volgens Niebauer (1980) minder dan 5% is, terwijl dit volgens methode 2 in dit onderzoek 60% 

bedraagt. Dit verschil kan te wijten worden aan het feit dat Niebauer (1980) als enige onderzoeker de 

staartwervellocatie 5-7 aanduidt en misschien minder of geen huidstalen van het negende 

staartwervelsegment heeft onderzocht, waar de klier maximaal voorkomt. Het kan ook zijn dat in het 

histologische onderzoek van Niebauer (1980) de preselectie van honden op het voorkomen van een 

fysiologisch hyperplastische staartklier ertoe heeft geleid dat de incidentie van fysiologische 
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hyperplasie (die overeenkomt met deze studie) werd doorgetrokken naar het voorkomen van 

staartklierweefsel bij honden zonder macroscopisch duidelijk zichtbare staartklier. Het kleine aantal 

histologisch onderzochte en negatief bevonden controledieren, die geen uitwendige 

staarthuidaftekening hadden, heeft de door Niebauer (1980) gevonden incidentie misschien ten 

onrechte onderbouwd. Niebauer (1980) concludeert op basis van de lage incidentie en grote 

individuele variatie dat de staartklier een atavisme is, maar dit wordt in deze studie tegengesproken 

door de hoge incidentie, zelfs wanneer de zeer stricte criteria van de tweede methode worden 

aangewend. 

De preliminaire resultaten bekomen volgens de beide methoden in dit onderzoek geven aan dat de 

staartklier over de lengte van meerdere staartwervels voorkomt, namelijk gemiddeld over 3,2 wervels 

volgens methode 1 en over 2,3 wervels wanneer methode 2 wordt aangewend. Ook Niebauer (1980) 

stelt dat de klier over 3 wervels kan voorkomen, terwijl Meyer (1971), Schummer et al. (1976) en 

König et al. (1985) slechts een locatie ter hoogte van 1 staartwervel vermelden, namelijk een 

constante positie ter hoogte van wervel 9. Deze studie bevestigt dat op die plaats in de staart de 

hoogste incidentie wordt gevonden, terwijl op de door Niebauer (1980) aangegeven positie (wervel 5-

7) zich in deze studie slechts 5 van de in totaal 29 afwijkende scores en 5 van de in totaal 42 

hepatoïde scores lokaliseren (zie 3.2.2, figuur 7). 

Aanvullende histologische criteria 

De histologische criteria zouden verfijnd kunnen worden. Het typerende kenmerk van staartklier is het 

voorkomen van diepgelegen gemodificeerde talgklieren en wanneer deze voorkomen kan, analoog 

aan methode 1, worden beslist dat een staartklier is aangelegd. Om achteraf verbanden tussen de 

verschillende structuren te kunnen aantonen en beschrijven, moeten alle structuren die in de 

staarthuid voorkomen afzonderlijk van elkaar worden beoordeeld op hun kenmerken, waarbij ook de 2 

types gemodificeerde talgklieren afzonderlijk van elkaar moeten worden bekeken.  

Aanvullend onderzoek      

Om een volledig beeld te krijgen van de problematiek van de staartklier bij de hond, zijn nog veel 

bijkomende gegevens nodig. 

Bij een aanvullend aantal honden dient de aanwezigheid van een staartklier te worden onderzocht in 

een ruimer gebied, namelijk van staartwervelsegment 4-14, omdat in het huidige materiaal enkele 

keren staartklierweefsel werd aangetroffen ter hoogte van staartwervel 12, zodat het moet uitgesloten 

worden dat de staartklier in een aantal gevallen verder richting de staartpunt kan voorkomen. Bij deze 

honden kunnen ook enkele stalen van de circumanaalklieren worden genomen om de in de literatuur 

beschreven histologische analogie te bevestigen en te zien of hetzelfde fysiologische stadium en 

hepatoïde weefseltype voorkomt in beide klieren. 

Het huidige histologische materiaal moet opnieuw worden geclassificeerd met aanvullende criteria. 

Aanvullende histologische criteria moeten zo worden vastgesteld, dat alle structuren en de 

eigenschappen van alle kliertypen die voorkomen in de dermis afzonderlijk worden beoordeeld. Op 

deze wijze kan op een totaalbeeld veel preciezer en per structuur worden beoordeeld of er een 

bepaalde samenhang is. Ook ware het wenselijk om een uitgebreide digitale database van de coupes 
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aan te leggen om in te kunnen terugbladeren en zodoende de beoordeling zo objectief mogelijk te 

maken. 

De associatie tussen de macroscopische kenmerken van de staartvlek of een afwijkende ovale 

huidvorm en de microscopische aanwezigheid van een staartklier moet worden onderzocht. Hiertoe 

zouden honden die voor autopsie worden aangeboden kunnen gecontroleerd worden op de 

aanwezigheid van macroscopisch zichtbare kenmerken en, indien positief, staalname van de 

staarthuid worden gerealiseerd, waarbij tegelijkertijd de incidentie van de verschillende uitwendige 

kenmerken kan worden nagegaan. Deze gegevens zouden moeten bijgehouden worden in een 

digitale database waarin ter vergelijking ook de negatief bevonden honden moeten worden 

opgenomen. Zodoende zijn de gegevens over de variabiliteit van de staartklier achteraf alsnog 

accuraat beschikbaar. 

Het ware ook nuttig om bij enkele honden de aanwezigheid van androgeenreceptoren na te gaan in 

de twee types hepatoïde klieren op de staartklierlocatie en op de circumanaalklierlocatie. Daarbij kan 

worden nagegaan of er een significant verschil in verhouding van androgeenreceptoren is wanneer 

gewone talgklieren met beide hepatoïde typen worden vergeleken. Dit zou eventueel als een criterium 

kunnen dienen ter bevestiging van de gezamenlijke afkomst van deze klieren of voor de bepaling van 

het fysiologische stadium van de acini. 

Aanvullende histologische kleuringen zoals PAS en Osmiumzwart kunnen worden toegepast op het 

huidige en nieuw ingezamelde materiaal om meer informatie te verkrijgen over de celorganellen. 

Elektronenmicroscopisch onderzoek kan worden verricht om het organellenpatroon van de 

gemodificeerde talgklieren vast te stellen. 

Chromatografisch onderzoek zou de chemische samenstelling van het secreet kunnen achterhalen.  

Aanvullend onderzoek zou ook een luik kliniek van de staartklier moeten bevatten. Uit een klinische 

databank kunnen de diverse oorzaken van problemen op de locatie van de staartklier worden 

samengevat en het resultaat van de diverse behandelingen weergegeven. Daarnaast moet de 

klinische presentatie van symptomen goed worden omschreven bij elke casus. 
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