
DLA testen 

 

DLA, niet te verwarren met DNA, test op de predispositie voor 

• Chronic superficial keratitis (CSK), of ook gekend als” Pannus” of “Uberreiter’s disease” 

• Anal furunculosis (AF) ook gekend als peri-anale fistels 

• Pancreatic acinar atrophy (PAA), kan Exocrine Pancreatic Insufficiency (EPI) veroorzaken. 

 

 

Wat is DLA? 

DLA-genen (DLA-DRB1, DLA-DQA1, DLA-DQB1) zijn belangrijke componenten van het 

immuunsysteem en nemen functies over in de vroege fase van de afweer. Ze herkennen 

gefragmenteerde vreemde stoffen en geven deze door aan andere cellen van het immuunsysteem 

waardoor ze onschadelijk worden. Vanwege de immense diversiteit van vreemd materiaal, is de 

aanwezigheid van verschillende allelen, dwz verschillende kopieën van hetzelfde gen, zelfs nog 

belangrijker. Combinaties van deze drie genen worden haplotypen genoemd, die per ras sterk 

kunnen verschillen in termen van genetische diversiteit en aantal. Tot op heden zijn er 300 

verschillende gen combinaties geïdentificeerd bij de hond. Een verlies van gen varianten op dit 

gebied is een eerste aanwijzing voor een verlies aan genetische diversiteit door inteelt. 

 

DLA-genen zijn echter ook geassocieerd met talrijke auto-immuunziekten bij honden, zoals uit 

onderzoek is gebleken. Bij deze ziekten is het immuunsysteem gericht tegen het lichaam, wat ten 

onrechte leidt tot de vernietiging van de eigen lichaamsstructuren. Voorbeelden van dergelijke 

ziekten geassocieerd met de DLA-genen (Kennedy et al., 2007) omvatten de volgende: diabetes 

mellitus, reuma, polyartritis, chronische hepatitis, hyperthyreoïdie, hypoadrenocorticisme 

(vernietiging van de bijnieren), enz. 

Genetische uitputting in de DLA-genen verhoogt de gevoeligheid voor auto-immuunziekten. 

Variabiliteit is essentieel voor deze immunogenen omdat ze alleen in staat zijn om adequaat te 

reageren op verschillende virussen, bacteriën of andere vreemde indringers in het lichaam. 

 

Enerzijds kan de genetische diversiteit in de genen worden bepaald op basis van de haplotype-

analyse, maar er kunnen ook mogelijke haplotypes worden bepaald die leiden tot een verhoging van 

het risico op auto-immuunziekten. 

  



Chronic superficial keratitis (CSK) (Pannus) 

Pannus is een progressieve, niet pijnlijke "ontstekingsziekte" van de cornea, conjunctiva en soms het 

derde ooglid (wat dan "atypische pannus" of "plasmoma" genoemd wordt). 

Het hoornvlies en de bindvliezen zijn continue in aanraking met de soms kwalijke invloeden van de 

buitenwereld, bijvoorbeeld stof, wind en zonnestraling. Hierdoor kan een ontstekingsreactie 

ontstaan in het hoornvlies, ook wel keratitis genoemd. Pannus is een chronische oppervlakkige 

keratitis waarbij verkleuring en granulatie optreden onder invloed van UV-licht. De afwijking begint 

vaak aan de buitenrand van het oog omdat daar het meeste zonlicht op valt. Meestal wordt binnen 

een paar jaar de gehele oogbol bedekt en maakt het de hond blind. 

 

Anal furunculosis (AF) (peri-anale fistels) 

Perianale fistels bij de hond zijn chronische en progressieve letsels die zich voordoen rond de anus bij 

honden. Het gaat om diepe en lekkende zweren die zeer pijnlijk zijn. 

De precieze oorzaak van deze fistels is niet bekend, maar kan zijn oorzaak vinden in een ontsteking 

van de zweet- en talgklieren in en rond de anus, gevolgd door infectie. Er worden abcessen gevormd 

die uitlekken. De warme, vochtige omgeving van de anus en onder de staart, en de grote aantallen 

bacteriën in het gebied vormen een uitstekende basis voor deze infectie. 

Eerst is er een zwelling en roodheid van het anale gebied. Daarna verandert de huid van kleur en 

wordt de huid ruw. Daarna ontstaan gaten. De perianale fistels ontstaan dus onder de huid. 

 

Pancreatic acinar atrophy (PAA) 

Bij PAA wordt de afscheiding van spijsverteringsenzymen door de pancreas in de darm 

enorm verminderd, waardoor de spijsvertering en de opname van voedsel sterk worden 

belemmerd. Honden die PAA hebben, hebben diarree, verliezen progressief 

lichaamsfuncties, en zijn hongerig ondanks dat ze grote hoeveelheden eten. De effecten op 

het spijsverteringsstelsel kunnen ongemak en pijn veroorzaken. In de late stadia is er 

zwakte, instorting en dood.  

  



Vererving  

DLA-genen worden achtereenvolgens geërfd in een driedelig pakket (haplotypes). 

Eén haplotype komt van de moeder en één haplotype komt van van de vader. 

 

Fok relevantie 

Elk ras heeft zijn specifieke DLA-gen combinaties. Deze weerspiegelen de geschiedenis van de rassen, 

evenals de fokpraktijken. Door de genen van DLA te bepalen, kan een mogelijkheid worden 

gecreëerd om de diversiteit in de genen te bepalen en om deze informatie zinvol te gebruiken bij het 

fokken. Als de gen combinaties van de teef en, bijvoorbeeld, twee potentiële fokpartners bekend 

zijn, kan de combinatie doelgerichter worden gemaakt. Hiervoor zou de reu moeten worden 

geselecteerd van wie het DLA het meest afwijkt van dat van de teef. Bij de nakomelingen kan een 

maximale genetische diversiteit in de DLA-genen worden bereikt. 

 

Het is belangrijk om te vermelden dat de uitsluiting van de niet geselecteerde hond in dit geval niets 

zegt over de "raskwaliteit" van de hond. In combinatie met een andere teef is hij misschien beter 

geschikt. Bepalend is de combinatie van beide dieren. 

 

Door zoveel mogelijk fokdieren te testen, kunnen rasverenigingen ook ziekte gerelateerde informatie 

verzamelen. Bij honden kan bijvoorbeeld een verhoogde incidentie van aan DLA-gen gerelateerde 

ziekte worden gekoppeld aan bepaalde gen combinaties in vergelijking met de verkregen DLA-

resultaten. Als dergelijke ziekteverwekkende of gunstige combinaties daadwerkelijk bestaan, kan de 

fokkerij in de toekomst zodanig worden gepland dat deze combinaties zo veel mogelijk bij de 

nakomelingen worden vermeden. Dit vereist echter dat er veel informatie over verschillende 

fokdieren bekend is. 

 

  



Resultaat 

 

• VRIJ: Draagt het risico allel DRB*00.101 of risico haplotype DLA-

DRB1*003:01*015:01/DQA1*006:01/DQB1 niet. 

Heeft een normaal risico op het ontwikkelen van AF, PAA en/of Pannus. 

 

• DRAGER: Draagt 1 kopie van het risico allel DRB*00.101 of risico haplotype DLA-

DRB1*003:01*015:01/DQA1*006:01/DQB1. 

o Het risico op ontwikkelen van AF is 5 keer hoger dan normaal. 

o Het risico op ontwikkelen van Pannus is 3 keer hoger dan normaal. 

o Het risico op ontwikkelen van PAA is 2 keer hoger dan normaal. 

 

Het dier zal het defecte allel statistisch gezien aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. 

 

• LIJDER: Draagt 2 kopieën van het risico allel DRB*00.101 of risico haplotype DLA-

DRB1*00301*01501/DQA1*00601/DQB1. 

o Het risico op ontwikkelen van AF is 5 keer hoger dan normaal en de ziekte openbaart 

zich op jongere leeftijd dan bij dragers. 

o Het risico op ontwikkelen van Pannus is 8 keer hoger dan normaal. 

o Het risico op ontwikkelen van PAA is 18 keer hoger dan normaal. 

Lijders geven het defect door aan al hun nakomelingen. 


