
Mycobacterium Avium Complex (MAC) in Dwergschnauzer 

Mycobacterium avium complex (MAC) is een groep van mycobacteriën die potentieel pathogene 
organismen bevat. De MAC omvat Mycobacterium avium en Mycobacterium intracellulare. Deze 
organismen zijn vaak aanwezig in de omgeving - in bodem, water en lucht. Daarom worden 
honden vaak blootgesteld aan dit pathogeen, maar meestal lopen ze geen risico omdat honden 
natuurlijke weerstand bieden tegen infectie met MAC. Maar bij gevoelige patiënten zijn deze 
organismen in staat om gegeneraliseerde ziekte te produceren als gevolg van een defect in het 
immuunsysteem. Het is bewezen dat genetische factoren belangrijk zijn bij het bepalen van zowel 
de gevoeligheid voor infecties als het al dan niet ontwikkelen van een klinische ziekte. 

De MAC-infectie is een levensbedreigende ziekte. Het primaire teken is vergroting van de lymfklier 
en vergroting van de lever en de milt. De aangedane hond is lethargisch en vertoont verdere 
symptomen zoals braken, anorexia, zwakte en koorts. De honden kunnen ook last hebben van 
loopneus, conjunctivitis, diarree, bloed in ontlasting of ademhalingsproblemen. De infectie is 
ongeneeslijk en altijd dodelijk. 

De genetische stoornis die vatbaarheid voor MAC-infecties veroorzaakt, is ontdekt bij 
Dwergschnauzers. Al deze aangedane honden waren gerelateerd aan een bepaalde hond op 
verdenking van een genetische bron te zijn voor het mogelijke defect van het immuunsysteem 
waardoor een MAC-infectie mogelijk was. De meeste gevallen werden gediagnosticeerd in de VS 
en Canada, maar sommige gevallen werden gerapporteerd vanuit Polen en andere delen van 
Europa. Het voorkomen van polymorfismedragers is ongeveer 10% in Europa en Noord-Amerika. 

Het polymorfisme wordt recessief overgeërfd. De verhoogde vatbaarheid voor MAC ontwikkelt zich 
bij honden die het variante gen van elke ouder erven. Deze honden worden aangeduid als P / P 
(positief / positief). De dragers van het polymorfisme worden aangeduid als N / P (negatief / 
positief). De dragers erfden het variante gen van slechts één ouder en zijn zonder klinische 
tekenen. Ze geven de ziekte echter door aan hun nageslacht. Bij paring van twee heterozygoten 
(N / P), zal er theoretisch 25% van het nageslacht gezond zijn, 50% van het nageslacht zal drager 
zijn en 25% van de nakomelingen zal het polymorfisme van beide ouders erven en het risico op 
MAC lopen. Het paren van één gezonde hond (N / N) met een drager van dit polymorfisme (N / P) 
zal theoretisch 50% dragers en 50% gezond nageslacht produceren. Als een drager (N / P) wordt 
gepaard met een aangetaste hond (P / P), 

De verhoogde gevoeligheid voor pathogene organismen M. avium en M. intracellulare wordt 
veroorzaakt door genvariant in het CARD9-gen dat een belangrijke regulerende functie heeft bij 
celapoptose en een belangrijke rol speelt in de natuurlijke immuunrespons op pathogenen zoals 
bijvoorbeeld gisten. 

MAC is potentieel besmettelijk voor mensen. De gezondheid van mensen loopt geen risico, omdat 
mensen over het algemeen dezelfde aangeboren immuniteit hebben voor deze ziekteverwekker 
als honden. Personen met HIV / AIDS, diabetes, kanker of andere stoornissen van het 
immuunsysteem dienen echter hun arts te raadplegen als zij een hond hebben die de diagnose 
MAC heeft. 
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