
UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 
 

Academiejaar 2013 – 2014 

 

 

 

Auto-immune hemolytische anemie bij de hond 

door 

Jeanne Schoonderbeek 

 

 

 

 

 

Promotoren:  Prof. Dr.  E. Cox    Literatuurstudie in het kader 
           Prof. Dr.  B.M. Goddeeris   van de Masterproef 

 

 

       © 2014 Jeanne Schoonderbeek 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de 
juistheid of volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze 
masterproef geen inbreuk uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van 
derden.  

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de 

masterproef, noch voor enig vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de 

masterproef. 

 



 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 
 

Academiejaar 2013 – 2014 

 

 

 

Auto-immune hemolytische anemie bij de hond 

door 

Jeanne Schoonderbeek 

 

 

 

 

 

Promotoren:  Prof. Dr.  E. Cox    Literatuurstudie in het kader 
           Prof. Dr.  B.M. Goddeeris   van de Masterproef 

 

 

       © 2014 Jeanne Schoonderbeek 

 



Voorwoord 

 

Het schrijven van deze masterproef was niet gelukt zonder de hulp van een aantal mensen. Via deze 

weg zou ik daarom mijn twee promotoren willen bedanken Prof.Dr. Eric Cox en Prof. Dr. Bruno 

Goddeeris. Zij namen de begeleiding van deze masterproef op zich en hebben mij, via hun 

aanwijzingen en verbeteringen, elke keer weer in de goede richting gestuurd. Ik wil ze hartelijk 

bedanken voor hun geduld en feedback. 

Daarnaast wil ik mijn huisgenootjes Lisanne en Miriam bedanken voor hun luisterend oor in de 

lastigere momenten en mijn vriend Kevin voor tips en steun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORBLAD 

VRIJWARINGSCLAUSULE 

TITELBLAD 

VOORWOORD 

INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting ........................................................................................................................................... 1 

Inleiding ................................................................................................................................................... 1 

1. Immunologische Tolerantie ............................................................................................................. 2 

2. Immunopathogenese ....................................................................................................................... 5 

3. De rode bloedcel.............................................................................................................................. 8 

4. Oorzaken AIHA .............................................................................................................................. 10 

4.1 Doorbreken van Autotolerantie .................................................................................................... 11 

4.2 Cryptische antigenen ................................................................................................................... 12 

4.3 Fouten in centrale of perifere tolerantie ....................................................................................... 13 

4.4 Geen Treg.................................................................................................................................... 13 

5. Diagnose ........................................................................................................................................ 14 

Bespreking ............................................................................................................................................. 17 

Referentielijst ......................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

Samenvatting 

 

Auto-immune hemolytische anemie is een auto-immuunziekte die veel voorkomt bij de hond. Een 

raspredispositie is gekend bij de Poedel, Old English Sheepdog en Springer Spaniël. 

In een gezond individu heerst er tolerantie tegen lichaamseigen antigenen en deze tolerantie ontstaat 

door middel van centrale en perifere selectie van T- en B-cellen. Auto-reactieve cellen ondergaan 

tijdens deze selectie apoptose of gaan in anergie, een staat waarbij ze niet reactief zijn. 

In een patiënt met AIHA worden antistoffen gevormd van het IgG, IgM en IgA type tegen bepaalde 

antigenen in de membraan van de rode bloedcel. De rode bloedcel wordt vervolgens door extra- of 

intravasculaire lyse vernietigd, waardoor een erge anemie ontstaat die mogelijk fataal is.  

Oorzaken voor het ontstaan van de ziekte zijn medicijnen, infectieuze agentia of tumoren. Er kan 

echter ook een fout zijn opgetreden in de centrale of perifere selectie, er kunnen cryptische antigenen 

worden gepresenteerd of er kunnen problemen zijn met de regulatorische T-cellen. 

Diagnose wordt gesteld door middel van een klinisch onderzoek, onderzoek van een bloedstaal en de 

Coombs' test.   

Inleiding 

 

Auto-immune hemolytische anemie (AIHA) is een veel voorkomende auto-immuunziekte bij de hond, 

waarbij er antilichamen worden gevormd tegen lichaamseigen rode bloedcellen. Dit betreft een type II 

overgevoeligheidsreactie, waarbij de rode bloedcellen gelyseerd worden en er ontstaat een erge 

anemie. Een nog te groot deel van de aangetaste honden gaat hieraan dood. 

Voor sommige patiënten kan men een duidelijke onderliggende oorzaak aanwijzen voor het ontstaan 

van de immuunreactie, zoals medicijngebruik, een infectie of neoplasie. Voor het grootste deel van de 

patiënten blijft de oorzaak echter nog onduidelijk. In deze literatuurstudie gaan we eerst algemeen 

kijken naar het ontstaan van auto-immuniteit, om vervolgens specifiek naar de immunopathogenese 

en mogelijke oorzaken van AIHA te kijken. Ook bespreken we aan het eind hoe men de diagnose van 

AIHA kan stellen en op welke dingen men dan moet letten.  

Uiteindelijk hoop ik meer duidelijkheid te verkrijgen over wat de auto-immuniteit in gang zet en welke 

mechanismen een belangrijke rol spelen in het reguleren van de immuunreactie. Het beter begrijpen 

van wat de onderliggende mechanismen zijn voor het ontstaan van de ziekte, kan helpen in de 

diagnose en behandeling van AIHA patiënten en hopelijk, in de toekomst, de mortaliteitscijfers doen 

dalen.   
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1. Immunologische Tolerantie 

 

In een gezond individu vindt er geen immuunreactie plaats tegen lichaamseigen antigenen, dit 

noemen we tolerantie. Wanneer dit wel gebeurd spreken we van een auto-immuunreactie. Bij een 

patiënt met AIHA is er geen tolerantie meer tegenover zijn eigen rode bloedcellen en wordt door het 

lichaam een immuunreactie gestart tegen bepaalde rode bloedcel antigenen.  

Om tolerantie te bekomen moet ervoor gezorgd worden dat er geen auto-reactieve B- en T-cellen 

ontstaan. Als dit toch gebeurt moet worden voorkomen dat deze cellen een actieve rol gaan spelen in 

de immuunrespons.  

 

Centrale selectie van T-cellen 

De T-cel precursoren ontstaan in het beenmerg en gaan van daaruit migreren naar de thymus. In de 

thymus ontstaat op hun membraan de T-cel receptor of TCR (Blackman et al, 1990). Deze receptor is 

belangrijk voor de herkenning van antigenen en één receptor herkent specifiek één T-celepitoop van 

een antigen. Een specifieke T-cel zal maar reageren tegen één antigen wanneer dit epitoop uniek is 

voor dit antigen, maar kan meerdere antigenen herkennen indien het epitoop bij verschillende 

antigenen aanwezig is.  

In dit beginstadium worden zeer veel verschillenden TCR’s gevormd, de variatie is zeer groot 

(Blackman et al, 1990). Het is daarom ook mogelijk dat er receptoren gevormd worden die 

autoantigenen herkennen, zodoende ontstaan auto-reactieve T-cellen en deze moeten 

uitgeselecteerd worden. 

Bij de immunopathogenese zullen we zien dat de TCR een bepaald antigen alleen herkend wanneer 

het epitoop van dit antigen gebonden is aan een MHC molecule op een antigenpresenterende cel. 

MHC staat voor major histocompatibility complex en is een deel van het genoom dat codeert voor de 

glycoproteïnen die zich op het oppervlak van veel zoogdiercellen bevinden. Deze glycoproteïnen 

worden MHC moleculen genoemd. 

In honden wordt gesproken over DLA of “dog leucocyte antigen” wanneer men het heeft over het MHC 

complex (Kennedy et al, 2006). DLA bestaat uit 3 regio’s van aan elkaar gelinkte genen namelijk 

klasse I, klasse II en klasse III (Kennedy et al, 2006). Klasse I en II zijn betrokken in de regulatie en 

presentatie van antigenen aan het immuunsysteem.  

Een individu bezit specifieke MHC moleculen en het is belangrijk dat de T-cel deze herkent. In de 

thymus vindt een positieve selectie plaats, waarbij T-cel precursoren worden uitgeselecteerd die 

reageren met eigen MHC moleculen op het thymus epitheel (Blackman et al, 1990). De immature T-

cellen hebben naast de TCR ook CD4 en een CD8 moleculen op hun membraan, dit stadium wordt 

het dubbel positieve stadium genoemd. Immature T-cellen die reageren met een MHC I molecule 

zullen de CD8+ cytotoxische T-cellen worden en deze die reageren met de MHC II moleculen worden 

de CD4+ T helpercellen (Pobezinsky et al, 2012).  

Voordat deze differentiatie plaatsvindt, worden de immature T-cellen ook onderworpen aan een 

negatief selectie proces. Via dit proces worden auto-reactieve TCR’s uitgeselecteerd.  
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Negatieve selectie gebeurt doordat er een interactie is tussen een auto-reactieve receptor, een 

peptide en een eigen MHC molecule en deze interactie gebeurt met een hoge affiniteit. Bij positieve 

selectie gebeurt deze interactie met een lage affiniteit (Pobezinsky et al, 2012).  

Negatieve selectie zorgt dat de dubbel positieve T-cellen niet verder ontwikkelen. Wanneer ook  

bepaalde co-stimulatoren in de thymus aanwezig zijn, zal negatieve selectie leiden tot klonale deletie 

van de auto-reactieve immaturen (Pobezinsky et al, 2012).  

Auto-reactieve T precursorcellen kunnen echter ook een andere richting op differentiëren, namelijk 

deze van de regulatorische CD4+CD25+ T-cellen (Jordan et al, 2001). Ook hier vindt er interactie 

plaats met een TCR en een zelf-peptide aan een hoge affiniteit. Welke rol deze cellen spelen 

bespreken we verderop in dit hoofdstuk.  

 

Centrale selectie van B-cellen 

Ook de stamcellen van de B-lymfocyten ontstaan in het beenmerg. De specifieke receptor van de B-

cel is de BCR. De precursor cellen krijgen deze receptor al in het beenmerg (Pelanda en Torres, 

2012). Ook bij de BCR ontstaat er tijdens de vorming een zeer grote variatie in receptoren en worden 

er auto-reactieve precursor cellen gevormd.  

Auto-reactieve precursor cellen kunnen op 3 manieren uitgeschakeld worden (Pelanda et al, 1997, 

Hardy en Hayakawa, 2001). Ofwel vindt er klonale deletie plaats. Ofwel gaat de cel in anergie, een 

staat waarbij de cel non-reactief is. Ofwel vindt er “receptor-editing” plaats.  

Deze mechanismen worden in gang gezet, nadat een antigen de mogelijkheid heeft om de BCR’s van 

een immature B-cel te cross-linken (Hardy en Hayakawa, 2001). Reacties met een hoge affiniteit 

leiden tot eliminatie van de B-cel door middel van klonale deletie. Een lage affiniteits-binding leidt tot 

anergie of tot “receptor-editing” (Hardy en Hayakawa, 2001) 

Bij het proces van “receptor-editing” vinden er herschikkingen plaats van de genen die coderen voor 

de receptor, waardoor een nieuwe receptor wordt gevormd (Pelanda et al, 1997). Het doel is om nu 

een receptor te vormen die niet autoreactief is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig 1. Uit Pelanda en Torres(2012), ontstaan van B-cell tolerantie 
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Perifere tolerantie 

Het feit dat er auto-immuunziekten bestaan verteld ons dat er auto-reactieve lymfocyten ontsnappen 

naar de periferie. Er zijn een aantal regulatorische mechanismen die in de periferie werkzaam zijn om 

te voorkomen dat deze cellen gaan deelnemen aan de immuunrespons. 

Voor de B-cellen hebben we al even kort gesproken over anergie. Ook T-cellen kennen deze status 

(Macian et al, 2004). Dit betekent dat, ook wanneer er een autoantigen wordt gepresenteerd, de cellen 

niet in staat zijn om een immuunrespons te initiëren. Anergie ontstaat wanneer T-cellen geactiveerd 

worden door een zelf-antigen, maar waarbij niet de secundaire signalen worden gegeven die normaal 

nodig zijn voor de activatie van de T-cel (Xing en Hogquist, 2012). Ze gaan dan over naar een staat 

van hyporesponsiviteit.  

T-cellen kunnen daarnaast ook in de periferie geëlimineerd worden (Rocha en von Boehmer, 1991). 

Dit gebeurt na herkenning van een autoantigen en via het proces van apoptose. Apoptose gebeurt 

door het Fas-FasL mechanisme (Xing en Hogquist, 2012). T-cellen brengen Fas op hun celmembraan 

tot expressie, wanneer ze daarna geactiveerd worden door zelf-antigen in aanwezigheid van IL-2 

brengen ze ook FasL tot expressie, waarna een cascade in gang wordt gezet die zorgt voor de 

apoptose van de auto-reactieve T-cel. Ook B-cellen kunnen in de periferie geëlimineerd worden 

(Pelanda en Torres, 2012). 

Daarnaast kunnen auto-reactieve T-cellen in de periferie ook onderdrukt worden door regulatorische 

T-cellen.  

 

Regulatorische T-cellen(Treg) 

In de groep van de regulatorische T-cellen kunnen we een aantal subgroepen onderscheiden 

waaronder de “Natural Tregs” of natuurlijke Tregs en de “Adaptive Tregs” of adaptieve Tregs (Curotto 

de Lafaille en Lafeille, 2009). De natuurlijke Tregs zijn hierboven al kort aangehaald en ontstaan als 

een subpopulatie van mature T-cellen in de thymus (Sakaguchi et al, 2006). De adaptieve Tregs 

ontstaan in de periferie uit mature T-cellen door subimmunogene antigen presentatie tijdens 

chronische inflammatie en tijdens normale homeostase van de darm (Curotto de Lafaille en Lafeille, 

2009). De adaptieve T-cellen zijn heel belangrijk in de mucosale immuno-tolerantie.  

De natuurlijke Tregs spelen een belangrijke rol in de onderdrukking van auto-immuniteit in het gehele 

lichaam. 

Experimenten zijn uitgevoerd waarbij muizen werden gedepleerd van CD4+CD25+ T-cellen (Mqadmi 

et al, 2005). Er werd gekeken naar de incidentie van AIHA bij muizen zonder de depletie en muizen 

met de depletie. De incidentie steeg van 30% naar 90%, waarmee werd aangetoond dat deze 

regulatorische T-cellen een rol spelen in de onderdrukking van AIHA. Sakaguchi et al (2006) 

vermelden dat depletie van de regulatorische T-cellen bij normale gezonde dieren aanleiding geeft tot 

het spontaan ontstaan van verschillende auto-immuunziekten. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat 

in het kader van tolerantie, de natuurlijke CD4+CD25+ T-cellen een belangrijke rol spelen.  
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2. Immunopathogenese 

 

Bij patiënten met AIHA worden er antilichamen gevormd tegen rode bloedcel antigenen. Om 

antilichamen te produceren moeten er eerst een aantal stappen doorlopen worden. We zullen dit nu 

eerst algemeen bekijken en het daarna toespitsen op de AIHA patiënt.   

 

Allereerst wordt een antigen opgenomen door een antigenpresenterende cel en dit antigen wordt 

gefragmenteerd door proteasen in peptiden, waarvan sommige vervolgens in combinatie met een 

MHC molecule klasse II op de celmembraan gepresenteerd worden (Warnock en Goodacre, 1997). 

Deze combinatie van antigen met een MHC molecule wordt herkend door een T-cel met de 

betreffende peptide-specifieke TCR. Het peptide dat herkend wordt, wordt een T-celepitoop genoemd. 

 

Er zijn verschillende soorten T-cellen: 

- T-helper cellen (Th-cellen).  Deze lijn van T-cellen beschikt over het CD4+ molecule op zijn 

membraan en herkent antigen in combinatie met MHC II moleculen. Th cellen kunnen je 

verder onderverdelen in o.a. Th0, Th1, Th2 en Th 17 cellen (Tizard, 2008), waarbij de cellen 

elk hun specifieke waaier aan cytokines produceren.  

Th1 produceert IL-2, TNFβ en IFNγ (Fagiolo en Toriani-Terenzi, 2002). Th2 produceert  IL-4, 

IL-5, IL-10 en IL-13 (Fagiolo) en Th17 produceert IL-17 (Tizard, 2008). De verschillende 

cytokines stimuleren verschillende cellen van het immuunsysteem. Th1 cellen stimuleren 

meer de cel-gemedieerde responsen, zorgen voor macrofaag activatie en de productie van 

opsonizerende antilichamen (Fagiolo en Toriani-Terenzi, 2002). Th2 promoot vooral de 

humorale respons (Fagiolo en Toriani-Terenzi, 2002) en Th17 stimuleert vooral neutrofiel-

gemedieerde immuunresponsen (Tizard, 2008). 

Th0 cellen produceren een combinatie van Th1 en Th2 cytokines. Zij kunnen gezien worden 

als een tussenstadium in de differentiatie naar Th1 of Th2.  

Daarnaast zijn er recent nog TFh en Th22 geïdentificeerd.  

- Cytotoxische T-cellen. Deze T-cellen hebben CD8+ op hun membraan. Zij worden 

geactiveerd wanneer hun TCR het specifieke antigeen herkent in combinatie met MHC I 

molecule.  

- T suppressor cellen. Zoals eerder genoemd kunnen zij de immuunrespons van B en T 

lymfocyten afremmen of onderdrukken.  

 

Van belang voor de productie van antilichamen zijn de T-helper cellen. Om deze vervolgens te 

activeren zijn er, naast het antigen in combinatie met MHC II, ook co-stimulatorische signalen nodig 

(Tizard, 2008). Alleen de presentatie van het antigen is niet genoeg.  Wanneer de T-helper cellen 

vervolgens geactiveerd zijn zullen deze cytokines gaan secreteren.  

Voor de vorming van antilichamen moeten de B-cellen geactiveerd worden. De B-cel heeft op zijn 

membraan de BCR. Deze receptor kan vrij antigen herkennen, dit antigen hoeft dus niet gebonden te 

zijn aan een MHC molecule.  
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Om antilichamen te produceren is alleen de binding van het antigen echter niet genoeg, er is ook co-

stimulatie nodig van de T-helper cel. De B-cel gaat zich vervolgens omvormen tot een plasmacel, 

welke uiteindelijk de antilichamen gaat vormen. 

 

In de immunopathogenese van AIHA worden rode bloedcel autoantigenen door MHC II moleculen 

gepresenteerd op de APC’s en herkend door een Th cel. Welke autoantigenen dit specifiek zijn zullen 

we zien in het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig 2. De vorming van antilichamen in een AIHA patient (Day en Mackin, 1999) 

 

Welke Th respons vervolgens domineert en welke cytokines een belangrijke rol spelen, daarover zijn 

de meningen nog verdeeld. Aangezien de cytokines geproduceerd door Th2 een belangrijke rol 

spelen in de productie van antilichamen, wordt gesuggereerd dat zij een belangrijke rol spelen in de 

pathogenese van AIHA.  

Onderzoek gedaan in de New Zealand Black muis liet echter vooral een Th1 gedomineerde 

immuunrespons zien (Hoyer et al, 2009, Shen et al, 1996). In het onderzoek van Shen werden T-

cellen in vivo gestimuleerd door het band 3 proteïne en spectrine, dit zijn autoantigenen van de rode 

bloedcel, waarbij hoge concentraties aan IFN-γ werden gevonden.  Naast de cytokine concentratie, 

werd er ook gekeken naar het isotype van antilichamen. Welke vooral werd gevonden was IgG2a, wat 

duidt op een Th1 respons. Wanneer meer IgG1 was gevonden zou dit wijzen op een Th2 

gedomineerde respons.  

Onderzoek gedaan in de mens liet juist een verlaagde IFN-γ concentratie zien (Fagiolo en Toriani-

Terenzi, 2002). Daarbij werd een verhoogde IL-10 concentratie gevonden, welke een secundaire 

daling van IFNγ kan veroorzaken en een stimulatie van de Th2 differentiatie. In gezonde patiënten 

werd juist een lage IL-10 gevonden. IL-12 is in gezonde patiënten juist hoog en in patiënten met AIHA 

werd een lage IL-12 gevonden. Bijgevolg hebben zij beredeneert dat de dysbalans tussen Il-10 en Il-

12 de hoge Th2 respons bevordert.  
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Wat de rol van Th1 en Th2 is in de pathogenese van AIHA in de hond blijft echter nog gissen. 

 

Zoals gezegd, is de volgende stap in de immuunrespons de vorming van antilichamen door B-cellen. 

Bij de hond kunnen deze antilichamen van het IgG, IgM en IgA type zijn (Slappendel, 1979, Barker et 

al, 1991).   

De rode bloedcel van een hond met AIHA kan gecoat zijn met één type antilichaam of met 

verschillende typen van antilichamen. Dit betekent dat het mechanisme dat zorgt voor de destructie 

van de RBC erg complex kan zijn, waarbij verschillende antilichamen samenwerken. Naast 

antilichamen zien we ook een binding van complement C3  (Slappendel, 1979, Barker et al, 1991).  

Slappendel (1979) heeft, met behulp van de directe antiglobuline test en monospecifiek antiglobuline 

sera, onderzocht in welke mate en in welke combinaties antilichamen voorkomen in anemische 

honden. De volgende vijf reacties heeft hij aangetoond: IgG alleen, IgG met C3, C3 alleen, IgM met 

C3 en IgM en/of IgA in combinatie met IgG en C3. De twee laatste reacties werden echter in zeer 

weinig honden gedetecteerd.  

De meest voorkomende reactie is deze van IgG in combinatie met C3. Honden waarbij alleen C3 werd 

gevormd hadden geen AIHA, maar een andere onderliggende oorzaak voor hun anemie.  

Barker (1991) heeft onderzocht of de graad van binding van IgG aan de rode bloed celmembraan 

gecorreleerd is met de mate van anemie. Deze correlatie is volgens hem niet aanwezig. Verschillende 

factoren spelen hierbij een rol.  

- De mate van hemolyse hangt af van de subklasse van IgG dat gebonden is aan de RBC.   

- De aanwezigheid van IgM en IgA hebben een effect op de mate van hemolyse. 

Dit is bevestigd door Harkin et al (2012). Zij toonden aan dat wanneer meerdere isotypen 

antilichamen gebonden zijn aan de rode bloedcelmembraan, er een ernstigere graad is van 

hemolyse, sferocytose en autoagglutinatie.  

-  De laatste factor is de binding van C3, hierbij werd wel een correlatie gevonden tussen de  

hoeveelheid gebonden C3 en de ernst van de anemie.  

De lyse van de rode bloedcel kan vervolgens op verschillende manieren gebeuren (Nassiri et al, 2005, 

Harkin et al, 2012). Het meest voorkomende is een extravasculaire lyse. Hierbij wordt de rode 

bloedcel gefagocyteerd door macrofagen van het reticuloendotheliale systeem in de milt of de lever, 

nadat de op de rode bloedcel aanwezige antilichamen zijn gaan binden aan de Fc-receptor op de 

macrofagen. Fagocytose van de rode bloedcellen kan onvolledig zijn, waardoor zogenaamde 

sferocyten ontstaan. Deze structuren zijn ook belangrijk in de diagnose van AIHA.  

De binding van antilichamen kan ook het complement systeem activeren, wat zorgt voor een 

intravasculaire lyse. Activatie van het complement systeem zorgt voor de generatie van een 

“membraan attack complex” (Nassiri et al, 2005). Dit complex gaat zich binden aan de celmembraan 

van de rode bloedcel en maakt vervolgens gaten in deze membraan.  Hierdoor is er een influx van 

water en elektrolyten, wat leidt tot celzwelling en uiteindelijk lyse van de rode bloedcel.  

Complement gebonden aan de RBC kan daarnaast ook zorgen voor een verhoogde extravasculaire 

lyse, doordat de cellen van het reticuloendotheliale syteem ook receptoren hebben voor C3 (Gehrs en 

Friedberg, 2002).  
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Wanneer alleen IgG betrokken is in de pathogenese, zal er voornamelijk een extravasculaire lyse 

plaatsvinden in de milt (Gehrs en Friedberg, 2002). IgM heeft geen Fc-component die wordt herkend 

door het reticuloendotheliale systeem, bijgevolg vindt extravasculaire lyse vooral plaats door middel 

van de C3 receptoren en gebeurt  in de lever (Gehrs en Friedman, 2002).  Daarnaast is IgM ook een 

groot molecule, waardoor je deze zelden bij het bloedvat vindt. IgM is wel een sterke activator van 

complement.  

Overmatige lyse van de rode bloedcellen leidt tot hemolytische anemie. 

3. De rode bloedcel 
 

Zoals beschreven in de immunopathogenese wordt de rode bloedcel bij AIHA een target voor 

antilichamen. In de normale levenscyclus van de rode bloedcel gebeurt dit echter ook. Verouderde 

rode bloedcellen ondergaan veranderingen, waardoor ze als lichaamsvreemd worden aangezien en 

IgG aan ze gaat binden. IgG gaat vervolgens binden aan de Fc-receptor van de macrofagen van het 

reticuloendotheliale systeem, waarna de verouderde rode bloedcel wordt gefagocyteerd door 

macrofagen in de milt en lever.  

Een door velen aanvaardt mechanisme voor de verwijdering van de rode bloedcel is het "band 

3/complement RBC removal model" (Arese et al, 2005, Pantaleo et al, 2008). Ook in honden is er 

onderzoek gedaan naar dit model en wordt de validatie ervan bevestigd (Rettig et al, 1999). 

 

De rode bloedcel heeft een levensduur van ongeveer 120 dagen (Pantaleo et al, 2008). In een gezond 

individu is tot die tijd de buitenkant van de rode bloedcel niet-immunogeen en worden er geen 

antilichamen tegen de cel gevormd. Bij oudere rode bloedcellen zal er echter een 

conformatieverandering ontstaan in een al bestaand proteïne. Dit zal aanleiding geven tot een 

verandering in de membraanstructuur van de rode bloedcel, waardoor vorming en binding van IgG 

getriggerd wordt. 

Het membraanproteïne dat een verandering ondergaat is het Band 3 proteïne (Arese et al, 2005, 

Pantaleo et al, 2008).  Het Band 3 proteïne bestaat uit 2 domeinen (Pantaleo et al 2008); een 

extracellulair domein en een cytoplasmatisch domein. Het extracellulair deel regelt de anion 

uitwisselingen. Dit deel bevat ook de antigenische component die gaat zorgen voor de verwijdering 

van de rode bloedcel. Het cytoplasmatisch domein kan verschillende proteïnen binden waaronder 

zogenaamde hemichromen, dit zijn hemoglobine denaturatie producten en zijn reactieve oxidanten.  

 

Tijdens de binding van zuurstof aan hemoglobine wordt er 1 elektron getransfereerd van ijzer naar het 

gebonden zuurstof. Zodoende wordt een Fe
3+

-superoxide anioncomplex gevormd. Dit elektron gaat 

onder normale omstandigheden terug naar het ijzer, wanneer het zuurstof afgeven wordt aan de 

weefsels. Het kan echter gebeuren, dat een klein deel van het elektron blijft zitten op het zuurstof, 

bijgevolg worden deze zuurstofmoleculen omgevormd tot superoxide anionradicalen (Arese et al, 

2005). Tijdens dit proces ontstaat er met-hemoglobine. Per dag wordt ongeveer 0,5 tot 3% van het 

hemoglobine op deze manier omgezet in met-hemoglobine (Arese et al, 2005).  
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Maar daarnaast kunnen ook andere endogene of exogene oxidanten (zoals medicijnen en 

voedselcomponenten) bijdragen aan dit proces (Arese et al, 2005).  

Zowel het superoxide als het met-hemoglobine zijn gevaarlijk voor de RBC membraan. Met-

hemoglobine kan geen zuurstof meer binden en is de eerste stap in de vorming van gevaarlijke 

hemichromes. Het superoxide kan gemakkelijk omgevormd worden tot H2O2.  

In een gezonde RBC kunnen deze stoffen geneutraliseerd worden en terug omgezet worden naar 

onschadelijke stoffen. Er is een balans tussen vorming en verwijdering. Wanneer er echter veel met-

hemoglobine wordt gevormd, wat niet terug omgezet kan worden, dan zullen er ook hemichromes 

worden gevormd.  

Deze situatie ontstaat bij de oudere RBC, maar ook onder pathologische omstandigheden, wanneer er 

een te hoge oxidatieve stress is, of de defensiemechanisme van de RBC onvoldoende zijn (Arese et 

al, 2005).  

De gevormde hemichromes hebben een sterke affiniteit voor het cytoplasmatisch domein van het 

band 3 proteïne (Arese et al, 2005). Door binding hieraan zorgen de hemichromes voor clustering van 

band 3 proteïnes.  

Deze clustering zorgt voor een hogere affiniteit van IgG waardoor deze nu wel gaan binden. Ook 

kunnen de clusters complement activeren. Vervolgens wordt de verouderde RBC verwijderd uit de 

circulatie door fagocytose.  

 

Fig 3. Vorming van Band 3 clusters (Pantaleo et al, 2008) 
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Het verwijderen van RBC uit de circulatie is dus een fysiologisch proces. Wat het pathologisch maakt 

bij AIHA is dat er ook antilichamen worden gevormd tegen jonge rode bloedcellen. Tegen de volgende 

specifieke epitopen worden de antistoffen gevormd (Barker et al, 1991); 

- Band 3 proteïne, er wordt in de literatuur echter niet gesproken over clusters, maar alleen over 

het specifieke proteïne zelf. 

- Glycoforinen 

- Spectrine, dit maakt onderdeel uit van het cytoskelet van de RBC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                           Fig 4. Autoantigenen in de rode bloedcel (Day, 2008) 

 

Naast bovenstaande autoantigenen melden Tan et al (2012) dat er ook een immuunrespons is tegen 

peroxiredoxin 2. Dit is een peroxide scavenger die zich normaal in het cytosol van de rode bloedcel 

bevindt. Wanneer er een hoge oxidatieve stress heerst, associeert het molecule zich met de 

membraan. Eens het aan de membraan gelinkt is, is het een gemakkelijker target voor het 

immuunsysteem om tegen te reageren. Ook wordt gesuggereerd dat, wanneer het 

membraangebonden is, het een nieuw epitoop blootstelt.  

Een ander molecuul waartegen immuunreactiviteit werd waargenomen is Calpain, dit is een calcium 

afhankelijk protease, dat ook geactiveerd kan worden onder oxidatieve stress. In het onderzoek wordt 

verondersteld dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt in de pathogenese van AIHA.  

4. Oorzaken AIHA 

 

Auto-immuunziekten hebben vaak een multifactoriële oorsprong, waarbij meerdere factoren samen 

inwerken voordat de ziekte tot uiting komt.  

 Immunologische disbalans, waardoor activatie van auto-reactieve T-cellen plaatsvindt. 

 Een bepaalde genetische achtergrond. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat ook bij 

AIHA er bepaalde raspredisposities zijn. 

 Predisponerende factoren zoals leeftijd, ras, dieet, levenswijze 

 Omgevingsfactoren zoals bepaalde infectieuze agentia, gebruik van medicijnen, vaccinaties. 
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Voor sommige AIHA patiënten kan een duidelijke onderliggende oorzaak aangewezen worden. Vaak 

geassocieerde oorzaken zijn (Kennedy et al, 2006): 

 "Arthropod-borne" infecties, zoals Erlichia, Leishmania en Babesia.  

 Neoplasie en dan vooral lymfoma’s, hemangiosarcoma’s en myeloproliferatieve ziektes. 

 Vaccinatie 

 Medicijnen zoals sulfonamiden 

Bij andere patiënten wordt geen oorzaak gevonden. We spreken dan van idiopathische AIHA 

(Kennedy et al, 2006). Dat er geen oorzaak wordt gevonden, wil niet zeggen dat deze er ook niet was. 

Er zijn heel veel infectieuze organismen die moeilijk te detecteren zijn, maar wel een auto-

immuunreactie kunnen uitlokken. 

Het ontstaan van een auto-immuunziekten en in dit geval AIHA kan via verschillende mechanismen 

gebeuren.  

  

4.1 Doorbreken van Autotolerantie 

Moleculaire mimicry 

Moleculaire mimicry of kruisreactiviteit ontstaat wanneer moleculen een gelijkende structuur delen, 

bijvoorbeeld eenzelfde peptide-sequentie, terwijl ze van verschillende genetische afkomst zijn 

(Oldstone, 1998). Sommige exogene antigenen vertonen een kruisreactiviteit met een autoantigen.  

Wanneer de kruisreactieve sequentie, het epitoop, van het exogeen antigen wordt gepresenteerd door 

een APC worden auto-reactieve T-cellen geactiveerd. Dit kan plaatsvinden doordat de exogene 

antigenen in een grotere hoeveelheid voorkomen en bijgevolg een versterkte stimulus geven of er is 

een verhoogde affiniteit voor het exogene antigen (Barros et al, 2010).  

 

Polyclonale B en/of T-cel activatie 

Er zijn bepaalde antigenen die T-cellen op een andere manier kunnen activeren, dit zijn de 

superantigenen. De TCR bestaat uit verschillende componenten. Bij de herkenning van een antigen 

spelen als deze componenten een rol en zoals eerder gezegd reageert één receptor maar met één 

epitoop. Bij de superantigenen is echter alleen de beta-keten van de TCR van belang voor de 

herkenning (Drake en Kotzin, 1992). Het aantal genen dat codeert voor de beta-keten is maar 

gelimiteerd en bijgevolg zullen meerdere T cellen dezelfde beta-keten hebben. Superantigenen 

kunnen dus veel meer T-cellen activeren dan een normaal antigen (Drake en Kotzin, 1992).  

Er zijn een aantal bacteriën en virussen die superantigenen kunnen produceren, wanneer in de groep 

van geactiveerde T-cellen ook auto-reactieve cellen zitten, kan een auto-immuunrespons ontstaan.  

 

Veranderingen in het cytokine milieu 

In de immunopathogenese hebben we gezien dat er bepaalde dysbalansen zijn in concentraties van 

cytokines in patiënten met AIHA.  

Bepaalde infectieuze agentia kunnen de productie van cytokines opreguleren, waardoor expressie van 

bijvoorbeeld MHC moleculen verhoogd wordt (Oldstone,1998). Daarnaast kunnen ze ook de expressie 

van bepaalde co-stimulatorische moleculen verhogen (Oldstone, 1998).  
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Bijgevolg wordt het cytokine milieu veranderd, waardoor de manier waarop APC’s het antigen 

verwerken kan veranderen (Fagiolo en Toriani-Terenzi, 2003). Later zullen we zien dat hierdoor 

antigen, dat eerder niet gepresenteerd werd, dat nu wel wordt. 

 

Epitoop spreiding 

Wanneer er tijdens een immuunrespons een shift plaatsvindt naar een andere epitoop dan deze die 

de immuunrespons heeft uitgelokt, dan noemen we dit epitoop spreiding (Vanderlugt et al, 2006). 

Deze epitopen vertonen geen kruisreactiviteit en het mechanisme moet daarom onderscheiden 

worden van moleculaire mimicry.  

Meerdere factoren spelen bij dit mechanisme een rol waaronder het soort antigen, het targetorgaan en 

het type van immuunrespons dat opgeroepen wordt (Vanderlugt et al, 2006). 

 

4.2 Verborgen antigenen en cryptische epitopen 

Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over tolerantie, wordt een auto-reactieve T-cel geëlimineerd 

na interactie met een zelf-peptide via een hoge affiniteits-binding. Sommige zelf-epitopen komen 

echter aan een zeer lage concentratie voor op een APC en zijn bijgevolg niet in staat om de auto-

reactieve T-cellen uit te schakelen tijdens de negatieve selectiefase.  Deze epitopen worden 

cryptische epitopen genoemd en zorgen ervoor dat auto-reactieve T-cellen ontsnappen naar de 

periferie (Lanzavecchia, 1995).  

Wanneer in de periferie deze epitopen wel gepresenteerd en herkend worden ontstaat er een auto-

immuunreactie.  

Volgens Lanzavecchia (1995) zijn er drie algemene mechanisme waardoor cryptische epitopen in de 

periferie toch voldoende gepresenteerd worden om herkend te worden. 

1) Er wordt een verhoogde concentratie van het epitoop opgenomen door de APC.  

2) Er vinden veranderingen plaats in de manier waarop het antigen wordt verwerkt in de APC. 

De proteasen, aanwezig in de APC, kunnen gereguleerd worden door externe stimuli zoals 

cytokines. Een verandering in de concentratie van cytokines kan bijgevolg leiden tot een 

verandering in de proteasen samenstelling in de APC. 

Warnock en Goodacre (1997) vermelden dat een APC een bepaald proteïne, wanneer het in 

zijn geheel wordt opgenomen, anders verwerkt dan wanneer dit proteïne al deels extracellulair 

gefragmenteerd is. Bij het gefragmenteerde deel worden de cryptische epitopen wel 

gepresenteerd i.t.t. bij het gehele proteïne. 

3) Er treedt een verhoogde synthese op van klasse II moleculen of een verhoogde expressie van 

adhesie en co-stimulatorische moleculen.  

 

Sommige autoantigenen in ons lichaam blijven verborgen voor T-cellen. Dit noemt men daarom 

verborgen antigenen. Deze antigenen blijven door hun anatomische locatie verborgen, denk hierbij 

aan cellen in het centraal zenuwstelsel (Warnock en Goodacre, 1997). 
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Een ontstekingsreactie kan leiden tot vrijstelling van verborgen antigenen. Maar ook andere 

beschadigingen van weefsels, zoals oxidatieve stress, kan antigenen vrijgeven die eerder verborgen 

bleven. 

   

4.3 Fouten in centrale of perifere tolerantie 

Tolerantie is een gecompliceerd mechanisme. Het zou dan ook niet mogen verbazen dat er een 

aantal dingen fout kunnen lopen. 

MHC moleculen zijn erg belangrijk voor de presentatie van antigenen en zeer polymorf. Welke set 

MHC een bepaald individu heeft wordt genetisch bepaald.  

Voor centrale selectie worden autoantigenen gepresenteerd door MHC molecule en een hoge 

affiniteits-binding met een auto-reactieve immature T-cel leidt tot negatieve selectie. De epitopen die 

aanleiding geven tot de negatieve selectie noemt men de dominante epitopen. Wanneer het MHC 

molecule een T-epitoop van een autoantigen echter niet sterk genoeg bindt vindt er geen negatieve 

selectie plaats en ontsnapt de auto-reactieve T-cel naar de periferie. Dit zijn de hierboven besproken 

cryptische epitopen. Volgens Tan (2010) kunnen bepaalde MHC haplotypen bijdragen tot het falen 

van centrale tolerantie, doordat ze een sub-optimale binding hebben met epitopen van sommige zelf 

antigenen. Door deze verkeerde binding ontsnappen auto-reactieve T-cellen naar de periferie in plaats 

van door klonale deletie vernietigd te worden. In het geval van AIHA zou dit ook opgaan voor bv een 

band 3 proteïne, waarvan in de thymus peptiden onvoldoende sterk binden met het MHC, waardoor 

de auto-reactieve T-cel ontsnapt. 

Kennedy et al (2006) hebben aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen overerving van 

bepaalde haplotypen MHC en de ontwikkeling van AIHA.  Zij vonden twee haplotypes die meer 

voorkwamen in de patiënten groep in vergelijking met de controle groep. De haplotypes zijn DLA 

DRB1*00601/DQA1*005011/DQB1*00701 en DLA DRB1*015/DQA1*00601/ DQB1*00301. 

 

Belangrijk voor de perifere deletie van T-cellen is het Fas/FasL apoptose mechanisme. Zowel in 

muizen als mensen is melding gemaakt van een genetisch defect in dit systeem (Fagiolo en Toriani-

Terenzi, 2003). Ook bij honden zou hiervan sprake kunnen zijn, waardoor auto-reactieve T-cellen 

geen apoptose ondergaan. 

 

4.4 Geen Treg 

Een belangrijke rol in de regulatie van auto-immuniteit is weggelegd voor de CD4+CD25+ Treg. 

Belangrijke moleculen voor de ontwikkeling, functie en overleving van deze cellen zijn de transcriptie 

factor Fox3, interleukine 2 en CD25 (Sakaguchi et al, 2006). Mutaties in de genen die coderen voor 

deze moleculen kunnen leiden tot disfunctie en een groter risico op het ontwikkelen van een auto-

immuunziekte.  

Interleukine-2 is erg belangrijk voor het behoud van de Treg in de periferie (Sakaguchi et al, 2006). 

Een tekort hieraan kan leiden tot het minder functioneren van deze groep cellen, waardoor hun 

onderdrukkende functie op de auto-reactieve T-cellen wegvalt.  
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Er zijn ook moleculen die ervoor zorgen dat de auto-reactieve T-cellen gevoelig zijn voor de 

suppressie van de Treg (Sakaguchi et al, 2006). Deficiëntie in deze moleculen leidt tot een verhoogde 

weerstand van de T-cellen tegen de suppressie van de Treg.  

Waar het uiteindelijk op neer komt is dat de balans tussen Treg en auto-reactieve T-cellen goed 

gereguleerd moet zijn! 

5. Diagnose 

 

Het stellen van de diagnose van AIHA bestaat uit 3 onderdelen:  

- Signalement en klinisch onderzoek 

- Hematologisch onderzoek 

- Immunologische testen.  

 

6.1 Signalement en klinisch onderzoek 

De ziekte treft vooral dieren van middelbare leeftijd, maar kan ook jongere dieren treffen. Er zijn 

bepaalde raspredisposities bekend, wat een genetische component suggereert. Deze rassen zijn o.a 

Old Englisch Sheepdog, Poedel, Cocker Spaniel en English Springer Spaniel (Kennedy et al, 2006,  

Nassiri et al, 2005).       

 

 

Fig 7. Old English Sheepdog        Fig 8. Poedel                   Fig 9. English Springer Spaniel 

Bij het klinisch onderzoek zien we tekenen van anemie. De meeste honden ontwikkelen snel, binnen 2 

tot 3 dagen, een anemie. Symptomen zijn een bleke mucosa, lethargisch, koorts, anorexie en soms 

braken en diarree (15 tot 30%). Icterus kan waargenomen worden door de hevige hemolyse, net als 

rode urine en een gele tot oranje verkleuring van de faeces. Daarnaast zien we symptomen van 

anemie zoals tachycardie, tachypnee en eventueel een systolisch bijgeruis (C.Piek, 2011).  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yCTALIQx8wN-OM&tbnid=anOrAq4f-OeWiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dogwallpapers.net/old-english-sheepdog/winter-old-english-sheepdog-photo.html&ei=kysLU7OqNMOo0QWK84GgAw&bvm=bv.61725948,d.ZGU&psig=AFQjCNH3bO2o9HZ9yDB1GgmBM-v5KLbCCw&ust=1393327325149136
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De anemie die we zien is vaak regeneratief, maar kan ook niet-regeneratief zijn (Nassiri et al, 2005). 

In het geval van een niet-regeneratieve anemie zijn de antilichamen ook gericht tegen de 

precursorcellen van RBC in het beenmerg. Regeneratie heeft 4 tot 5 dagen nodig om zich te 

ontwikkelen, hiermee moet men rekening houden bij de evaluatie van een bloedstaal.  

6.2 Hematologisch onderzoek. 

Op hematologie zien we een erge anemie met een hematocriet van 12%-14% (C.Piek, 2011).  

Sommige honden vertonen echter een meer chronische vorm van de ziekte en hebben bijgevolg een 

iets hogere hematocriet. 

Belangrijk is om ook het aantal thrombocyten te testen vanwege de complicatie op “Disseminated 

Intravasculair Coagulation” of thrombocytopenie (Scott-Moncrieff et al, 2001).  

Op een bloeduitstrijkje zien we het volgende: 

 Aanwezigheid van sferocyten (Scott-Moncrieff et al, 2001). Dit zijn rode bloedcellen nadat 

deze zijn beschadigd door een immuunreactie, deze cellen hebben niet meer hun normale 

biconcave vorm maar zijn rond (sferisch). Men ziet dus geen centrale opklaring en deze cellen  

hebben een kleinere diameter dan de normale rode bloedcellen.  

 

 
 
                                                               Fig 10. Sferocyten (pijl)(uit M.Day) 

 
 Wanneer we te maken hebben met een regeneratieve anemie kunnen we volgende zaken 

zien op het bloeduitstrijkje (Nassiri et al, 2005). Polychromasie geeft ons rode bloedcellen die 

een verschillende mate van kleuring vertonen.  
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Een blauw-lila verkleurde rode bloedcel met de Diffquick® kleuring is een reticulocyt en 

verkleurt omdat er nog ribosomen aanwezig zijn. Anisocytosis ziet men wanneer er een 

variatie is in de diameter van de RBC.  

Ook zien we reticulocytose wat betekent dat het gehalte aan reticulocyten verhoogd is. 

Als we deze zaken niet zien kan het zijn dat we, ofwel te maken hebben met een niet-

regeneratieve anemie, ofwel is de regeneratie respons nog niet op gang gekomen.  

Ook testen we het bloed op autoagglutinatie (Scott-Moncrieff et al, 2001). Dit kan als volgt worden 

waargenomen: het bloed is verzameld in een tube met anticoagulantia, wanneer hieruit een druppel 

op een draagglaasje wordt gedaan gaat het bloed agglutineren. Men moet dit onderscheiden van 

Rouleaux vorming, waarbij de rode bloedcellen als munten op elkaar liggen. Men maakt dit  

onderscheidt door een druppel NaCl 0,9% toe te voegen (Scott-Moncrieff et al, 2001). Als er Rouleaux 

vorming aanwezig is zal de agglutinatie verdwijnen.   

Als er autoagglutinatie aanwezig is, is dit sterk indicatief voor AIHA, omdat de agglutinatie veroorzaakt 

wordt door de aanwezigheid van immunoglobulines aanwezig op de RBC membraan. Negatief voor 

autoagglutinatie sluit echter AIHA niet uit.  

 

               Fig 11. Agglutinatie (Day, 1999)         Fig 12. Rouleaux vorming (Day, 1999) 

 

6.3 Immunologische Testen 

Bovenstaande bevindingen kunnen ons reeds een vermoeden geven van AIHA. De definitieve 

diagnose wordt gesteld met de directe antiglobuline test ook de Coombs' test genoemd naar de 

uitvinder van de test (Wilkerson et al, 2000). Bij deze test wordt erytrocyt gebonden Ig of complement 

aangetoond.  

Er wordt een bloedstaal genomen van de patiënt in een EDTA bevattende buis, zodat het bloed niet 

gaat stollen. Het staal wordt in het lab gecentrifugeerd en aan de pellet met erytrocyten wordt een 

fosfaat gebufferde zout-oplossing toegevoegd, waarna terug wordt gecentrifugeerd. Dit proces wordt 

het wassen van de rode bloedcellen genoemd en wordt meermaals herhaald. 

Vervolgens worden de gesuspendeerde rode bloedcellen geïncubeerd met tweevoudige verdunningen 

van het polyvalent Coombs' reagens, dat een specificiteit heeft voor IgG, IgM en complement C3 

(Wilkerson et al, 2000).  
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Het Coombs’ reagens heeft geen specificiteit voor IgA. De meeste conjugaten tegen 

immunoglobulines herkennen IgA namelijk minder goed als ze er niet specifiek tegen aangemaakt 

worden. 

Wanneer rode bloedcellen, met aanwezigheid van Ig of complement op zijn membraan, geïncubeerd 

worden met dit antiserum, zal er crosslinking plaatsvinden waardoor er agglutinatie optreedt. Het 

omgekeerde van de verdunning waarbij nog agglutinatie optreedt, geeft de titer.  

Na incubatie wordt het staal nagekeken op agglutinatie en de titer van de reactie. De titer heeft niet 

altijd een correlatie met de ernst van de anemie.  Een negatieve Coombs' test sluit niet uit dat het dier 

AIHA heeft (Scott-Moncrieff et al, 2001).  

Bespreking 
 

Het doel van deze literatuurstudie was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken die ten 

grondslag liggen aan het ontstaan van AIHA.  

Duidelijk is het, dat er een genetische predispositie aanwezig is in sommige rassen. We hebben 

gezien dat bepaalde DLA haplotypes geassocieerd worden met een verhoogd voorkomen van de 

ziekte. Naar de toekomst is het misschien mogelijk hiervoor een DNA test te ontwikkelen die gebruikt 

kan worden om deze genetische aanleg uit het ras te fokken. 

Wanneer een vermoeden bestaat van AIHA is het belangrijk om te zoeken naar een onderliggende 

oorzaak. Er zijn veel infectieuze organismen die de mogelijkheid hebben om de structuur van 

autoantigenen te veranderen waardoor deze een target worden voor het immuunsysteem. Ook 

kunnen zij voorheen verborgen autoantigenen vrijgeven, waardoor zij nu wel vatbaar zijn voor het 

immuunsysteem.  

Ontstekingen en veranderingen in de cytokine omgeving zijn ook mogelijke triggers voor het ontstaan 

van AIHA. Belangrijk is om deze onderliggende oorzaken te onderkennen, waardoor de oorzaak voor 

het ontstaan van de ziekte misschien kan worden bestreden of eventueel zelfs weggehaald. 

 

Er zullen echter honden blijven die AIHA ontwikkelen zonder een aanwijsbare uitlokkende factor. 

Bijvoorbeeld dieren waarvan de regulatorische T-cellen niet optimaal of helemaal niet functioneren. 

Hier wordt op dit moment echter niet op getest. 

Het is bij deze dieren belangrijk om de ziekte tijdig te onderkennen en adequaat te handelen. Het 

maken van een bloeduitstrijkje is een kleine moeite en het vinden van sferocyten is sterk indicatief 

voor AIHA. Men kan daarna de diagnose bevestigen door middel van een Coombs’ test.  

 

Wanneer dierenartsen een beter besef krijgen van mogelijke oorzaken en begrijpen hoe een vroege 

diagnose kan worden gesteld, zal het aantal honden waarvoor AIHA fataal is moeten kunnen dalen.  
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