
MDR1-gen defect, wat betekent dat nou eigenlijk?  

Veel Collies hebben een erfelijke fout in hun DNA, het zogenaamde MDR1 gen defect. Wat betekent dat  
en waarmee heb je als eigenaar van een hond met dit defect rekening te houden?  

MDR staat voor Multi (meerdere) Drug (geneesmiddelen) Resistance (weerstand) en zegt iets over hoe 
goed een hond bestand is tegen de giftige stoffen die in geneesmiddelen en anti-parasitaire middelen 
voorkomen. De 1 achter MDR is een toevoeging die staat voor de locatie van dit gen. Het MDR1 gen 
defect is aangeboren. 

Genen spelen de hoofdrol in de erfelijkheid, zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen. 
Een gen is een stukje van het DNA dat de code bevat voor de productie van een bepaald eiwit. Genen 
liggen verspreid op de chromosomen. Genen bepalen alle basale eigenschappen, zoals de vachtkleur, 
vachtlengte en kleur van de ogen. Verder zorgen de genen ervoor dat bepaalde eigenschappen overerven. 
Ze spelen ook een rol bij de aanleg voor bepaalde aandoeningen. Je zou kunnen zeggen dat al deze 
verschillende genen bij elkaar de unieke streepjescode vormen voor iedere hond. 

Zoals gezegd bevat een gen de code voor de productie van eiwit. Zo ook het MDR1 gen. Als er in het 
DNA op dit gen een ‘fout’ zit, dan is het lichaam niet meer in staat om  bepaalde giftige stoffen effectief 
uit de hersenen te pompen. Zou het MDR1 gen normaal functioneren, dan wordt er een eiwit gevormd (P-
glycoproteine) dat de hersenen beschermt tegen te hoge concentraties van giftige stoffen. Bij honden met 
een MDR1 gen defect kunnen bij het gebruik van sommige geneesmiddelen en anti-parasitaire producten, 
ernstige neurologische symptomen optreden. De hond kan zelfs overlijden.  

De symptomen kunnen heel divers zijn. Je ziet bijvoorbeeld zwakte in de poten, ‘zwalkende gangen’, 
verlies van oriëntatie, spierkrampen, spiertrillingen, benauwdheid, daling van lichaamstemperatuur, 
vertraagde hartslag, overmatig speekselen, braken, verstopping, verwijde pupillen en bewusteloosheid.  

Er zijn 3 mogelijkheden:  

1)MDR1 +/+. Deze hond is ‘vrij’ en heeft van beide ouders 2 
gezonde genen meegekregen. 

2)MDR1+/-. Deze hond is ‘drager’ en heeft van 1 ouder het 
gezonde gen gekregen en van 1 ouder het defecte gen. 

3)MDR1-/-. Deze hond is ‘lijder’ en heeft van beide ouders het 
defecte gen meegekregen. 

Bij de meeste genetische aandoeningen betekent ‘-/-‘ achter de 
aandoening juist dat beide genen gezond zijn, vrij van de ziekte. Bij het MDR1 gen is dit net andersom. 
Staat er -/- achter MDR1, dan betekent dat deze genen hun werk niet doen en is de hond ‘lijder’. Dit kan 
tot verwarring leiden. 

MDR1 +/+ 

Heeft u een hond die vrij is (MDR1+/+), dan hoeft u geen rekening te houden met de medicijn 
overgevoeligheid. In het algemeen geldt dat u bij medicijngebruik de aanbevolen dosering niet  
overschrijdt.    

MDR1 +/- 

Heeft u een hond met het MDR1 +/- gen, dan is er sprake van een licht tot matig verhoogde gevoeligheid 
voor bepaalde geneesmiddelen en anti-parasitaire producten. MDR1 overerft autosomaal partieel 
dominant (intermediair). De hond ondervindt toch enige hinder van het defect.  

MDR1-/- 



Heeft u een Collie met het MDR1 -/-gen defect, dan is uw hond extreem gevoelig voor de zogenaamde 
risico geneesmiddelen en anti-parasitaire producten. Lijders geven het defect door aan al hun 
nakomelingen en vertonen vergiftigingsverschijnselen bij toediening van risico-geneesmiddelen. Kruis je 
een lijder met een vrije hond, dan zijn alle nakomelingen MDR1 +/-, drager.  

Het instituut dat wereldwijd gezien wordt als toonaangevend op het gebied van veterinair genonderzoek is 
de  Washington State Universiteit in Amerika. Zij doen veel wetenschappelijk onderzoek naar het MDR1 
gendefect en publiceren op hun website een lijst waarop de voor MDR1 -/- honden gevaarlijke 
geneesmiddelen vermeld staan. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt.  
U kunt de lijst vinden via de volgende weblink: http://www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/drugs.aspx. De 
VCPL (het  labaratorium van genoemde universiteit) geeft bovendien ook veel interessante achtergrond 
informatie over het MDR1 gen defect.  

De werkzame stoffen in de meest bekende geneesmiddelen die problemen kunnen geven zijn; 
Acepromazine (narcosemiddel) 
Butorphanol (pijnstiller en narcosemiddel) 
Emodepside (ontworming) 
Ivermectine (onworming) 
Selamectine, Milbemycine, Moxidectine (anti-parasitaire middelen) 
Loperamide (diarree remmer) 
Vincristine, vinblastine, doxorubicine (celgroeiremmers/chemotherapie) 
Cyclosporine (immuunsysteem onderdrukker/werkt ook tegen jeuk 
Digoxine (hartmedicatie) 

Doxycycline (antibiotica) 

Ook wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het toedienen van de volgende werkzame stoffen 

Morfine, Buprenorfine, Fentanyl (pijnstillers) 
Domperidon, Etoposide, Mitoxantron, Ondansetron, Paclitaxel en Rifampicine.  

Let op, dit zijn niet perse de merknamen van de geneesmiddelen, maar de werkzame stoffen die in de 
bijsluiter beschreven zijn! 

De fabrikanten van deze geneesmiddelen testen hun geneesmiddelen uitvoerig alvorens deze op de markt 
te brengen. Ook worden er testen uitgevoerd om overgevoeligheidsreacties uit te lokken en daarvoor 
worden ook honden gebruikt met het gen defect. Mocht een medicijn gevaarlijk zijn voor Collies met het 
gen defect, dan wordt dat in de regel wel vermeld in de bijsluiter. De Washington State University stelt 

dat het gebruik van bijvoorbeeld Ivermectine in hele lichte 
dosering (6mg per kilo) ter bestrijding van hartworm wel 
gegeven kan worden aan MDR1 -/- honden, maar dat een 
hogere dosering (>300 mg per kilo)  toch neurologische 
problemen zal geven. Over Emodepside (Profender ®) stelt 
de Washington State University dat dit in alle doseringen 
neurologische problemen zal geven.  
Het blijft een lastig onderwerp, een hond is nu eenmaal een 
levend wezen, waarbij veel meer factoren een rol kunnen 
spelen dan alleen het gen defect. De wetenschap en de 
praktijk lopen hierin nog weleens uit elkaar. Het is 
belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s, maar er is 
zeker geen reden tot paniek. Een hond met het MDR1 gen 
defect is geen zieke hond, maar een hond die overgevoelig 
reageert op bepaalde geneesmiddelen en anti parasitaire 
middelen. Dit kan gevaarlijk worden wanneer uw hond 
medicatie nodig heeft of onder narcose moet. Daarom is het 

http://www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/drugs.aspx


belangrijk om te weten of uw hond het gen defect heeft. Natuurlijk kunt u besluiten uw Collie niet te 
testen, maar neem dan het zekere voor het onzekere en behandel uw Collie als zijnde een hond met het 
gen defect. Bespreek dit onderwerp ook eens met uw dierenarts en neem deze lijst dan gewoon mee. 
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