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Samenvatting 

 
 

SAMENVATTING 
Immunocontraceptieve vaccins of vaccins gebaseerd op reproductie-antigenen vormen zowel voor 

humane als veterinaire toepassing een nieuwe methode voor contraceptie. Sexuele reproductie is een 

complex en multifactorieel proces, waaruit een grote verscheidenheid aan contraceptieve antigenen 

volgt. Een contraceptievaccin kan gebaseerd zijn op het verhinderen van de spermaproductie, oöcyte 

ontwikkeling, het fertilisatieproces of de implantatie van het embryo. Vaccins op basis van sperma-

antigenen zijn veelbelovend en kunnen toegepast worden bij dieren van beide sekses. Tot dusver 

werd uitsluitend onderzoek verricht naar de mogelijkheid om antisperma-antistoffen te vormen bij de 

mens en andere zoogdieren. Experimenteel onderzoek toonde aan dat sperma-antigenen in staat zijn 

een humorale immuunrespons op te wekken die kan resulteren in een fertiliteitsdaling. De acrosomale 

regio van een spermatozoön is de meest interessante, aangezien deze regio betrokken is in de 

sperma-oöcyte interactie. De voortplantingsfysiologie van vogels verschilt echter in belangrijke mate 

van deze bij zoogdieren. Deze studie richt zich op de mannelijke gameten als contraceptief doelwit ter 

controle van de fertiliteit bij vogels, en meer specifiek bij de duif (Columba livia). Daarnaast wordt in de 

literatuurstudie de gonadale ontwikkeling, de anatomie van het geslachtstelsel en de 

voortplantingsendocrinologie en -fysiologie van vogels besproken. 
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1. INLEIDING 
De huidige stadsduiven zijn de wilde nakomelingen van gedomesticeerde Rotsduiven (Columba livia) 

(Haag-Wackernagel et al., 2004; Vogel, Gerlach en Löffler, 1994). Na de tweede Wereld Oorlog zijn 

deze duivenpopulaties in de meeste grote steden, voornamelijk door het grote voedselaanbod, 

toegenomen. De dieren vormen een bron van overlast door hun uitwerpselen, die zeer corrosief zijn 

en daardoor schade aan monumenten, huizen en auto’s geven evenals de onhygiënische situaties en 

het lawaai die ze veroorzaken.  

Momenteel worden verschillende methoden gebruikt om deze dieren te bestrijden (Dell’Omo G. en 

Palmery M., 2002; Haag-Wackernagel et al., 2004). Deze variëren van verjagen, geboortebeperking 

door eimanipulatie tot wegvangen gevolgd door euthanasie. Het is niet evident om duiven te verjagen 

en dit heeft trouwens slechts een tijdelijk effect omdat duiven de eigenschap hebben om steeds naar 

hun vertrouwde ‘hok’ terug te vliegen. Geboortebeperking door eimanipulatie is zeer intensief 

aangezien duiven tot acht keer per jaar eieren kunnen leggen. Wegvangen en doden van dieren 

hebben ook slechts een beperkt succes omdat hierdoor de onderlinge concurrentie wegvalt en het 

broedsucces stijgt, waardoor de vrijgekomen plaatsen onmiddellijk worden ingevuld. Bovendien wordt 

steeds vaker (publiekelijk) de vraag gesteld of het ethisch verantwoord is deze dieren te doden.  

Vruchtbaarheidscontrole kan door middel van chirurgische, chemische of immunologische methoden 

(Purswell en Kolster, 2006). Een ideale contraceptieve methode voor wilde dieren moet effectief, 

veilig, goedkoop, makkelijk toe te dienen, langdurig werkzaam en reversiebel zijn. Van contraceptieve 

vaccins bij mens en zoogdieren is ondertussen bewezen dat ze kunnen voldoen aan deze 

eigenschappen. In contrast met vaccins die beschermen tegen infectieuze aandoeningen, induceren 

contraceptieve vaccins een immuunreactie (humoraal en/of cellulair) tegenover moleculen die van 

nature uit aanwezig zijn in een individu. De voornaamste tegenargumenten zijn de variabele lengte 

van fertiliteit, de lage efficiëntiegraad op populatieniveau en het doelbewust induceren van auto-

immuniteit (Delves, 2000). Verschillende doelwitten werden reeds bestudeerd voor het gebruik in 

contraceptieve vaccins. Zo kan een vaccin inwerken op de gameet productie (vb. LHRH/ GnRH), 

gameet functie (sperma- en zona pellucida-antigenen) of de verdere gameetontwikkeling (HCG) (Naz, 

1999).  

Spermavaccins zijn veelbelovend (Naz, 1999). Spermatozoa bevatten auto- en isoantigenen en 

kunnen zowel bij mannelijke als vrouwelijke dieren antistoffen opwekken. Deze anti-sperma antistoffen 

kunnen bevruchting en vruchtbaarheid beïnvloeden door verschillende mechanismen zoals de inhibitie 

van sperma capacitatie, inhibitie van de acrosoom reactie en sperma-zona interactie en inhibitie van 

penetratie.
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. GONADALE ONTWIKKELING 
De ontwikkeling van het voortplantingsstelsel verschilt bij vogels sterk van dat bij zoogdieren (Thurston 

en Korn, 2000). Tijdens de embryogenese starten alle zoogdieren als vrouwelijke individuen, waarna 

de expressie van het SRY-gen op het Y chromosoom nodig is om het ongedifferentieerde gonadale 

weefsel om te vormen tot testisweefsel. Bij vogels is het vrouwelijke dier heterogameet (ZW). 

Bovendien hebben vogels geen SRY-gen en wordt in de embryonale ontwikkeling standaard het 

mannelijk geslachtsstelsel gevormd. De medulla van de primordiale gonade ontstaat vanuit de 

kanaaltjes van Wolff, terwijl een verdikking in het peritoneum aanleiding geeft tot de vorming van de 

gonadale cortex (Pollock en Orosz, 2002). De kiemcellen, die ontstaan vanuit het endoderm van de 

dooierzak, worden aanvankelijk gelijkmatig verdeeld tussen linker en rechter gonade. Rond de vierde 

dag van incubatie echter, verdelen de primordiale kiemcellen zich voornamelijk richting rechter gonade 

(Johnson, 2000). Ter hoogte van de gonadale kam beïnvloeden de geslachtsdeterminerende genen 

de verdere ontwikkeling van de primordiale kiemcellen tot eicellen of spermatogonieën (Thurston en 

Korn, 2000). Het is nog onduidelijk of het W chromosoom van het vrouwelijk dier seksdeterminerende 

genen omvat. Tegen dag tien begint bij mannelijke dieren de regressie van het oviduct onder invloed 

van het zogenaamde Anti-Müllerian Hormoon (AMH) dat gesecreteerd wordt door de Sertoli cellen 

(Johnson, 2000). Vermoedelijk stimuleert het AMH bovendien de androgeen productie in de 

Leydigcellen (Thurston en Korn, 2000). Men zou kunnen vermoeden dat het AMH gen onder controle 

valt van de SOX9 genenbox zoals dit bij muizen het geval is (Morais da Silva et al., 1996; Shimada, 

1998). Anderen rapporteren echter dat bij kippen het AMH reeds vóór de expressie van het SOX9 

gevormd wordt (Oreal et al., 1998). De mannelijke gonaden zullen zich verder ontwikkelen vanuit de 

medulla, terwijl bij genetisch vrouwelijke dieren de verdere ontwikkeling van de cortex vorm geeft aan 

het linker ovarium (Fig. 1) (Pollock en Orosz, 2002). Bij beide sexes is de linker gonade het grootst 

(Thurston en Korn, 2000). Bij vrouwelijke dieren is er bovendien een volledige regressie van het 

rechter ovarium, mogelijks ten gevolge van afwezigheid van expressie van het oestrogeen receptor 

gen (Nakabayashi et al., 1998). Aanwezigheid van linker en rechter ovarium en oviduct is bij bepaalde 

soorten zoals Falconiformes (valken) en de bruine kiwi meer regel dan uitzondering (Johnson, 2000). 

Bij duiven en mussen komt dit slechts bij 5% van de vrouwelijke dieren voor. 
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2.2. ANATOMIE VAN HET MANNELIJK GESLACHTSSTELSEL 

2.2.1. Testis 
De testes zijn ei- of boonvormig en bevinden zich beiderzijds lateraal van de vena cava caudalis, 

tussen het caudale uiteinde van longen en bijnieren en de craniale pool van de nieren (Pollock en 

Orosz, 2002). In Fig. 2. wordt de lokalisatie van de testes weergegeven. De testes worden 

opgehangen door het mesorchium, zijn gedeeltelijk omgeven door de abdominale luchtzak en worden 

omkapseld door twee fibreuze lagen die verschillende bloedvaatjes en zenuwtakjes bevatten (Joyner, 

1994). Onder invloed van het luteïniserend hormoon (LH) en het follikel stimulerend hormoon (FSH) 

nemen bij sexueel actieve dieren de lengte en diameter van de tubuli seminiferi toe, evenals het 

aantal interstitiële cellen. Als gevolg hiervan neemt ook de omvang van de testes toe. 

In de testes van vogels zijn geen septa aanwezig, bijgevolg zijn ze niet gelobuleerd en hebben ze een 

glad oppervlak (Crosta et al., 2003). De bloedtoevoer wordt voornamelijk verzorgd door de a. 

testicularis, een aftakking van de a. renalis cranialis. De verschillende korte testiculaire venen, die 

zorgen voor drainage van de testes, monden uit in de vena cava caudalis. 

De testes bestaan uit duizenden spiraalvormige tubuli seminiferi, welke frequent anastomoseren met 

elkaar. De epitheellaag van deze tubuli seminiferi omvat kiem- en Sertoli cellen. Deze laatste 

ondersteunen de functie en ontwikkeling van de kiemcellen door steroïd hormoon te capteren vanuit 

de bloedbaan en dit vervolgens te presenteren aan de kiemcellen (Pollock en Orosz, 2002). 

 

Fig. 1. : Histologie van embryonale gonaden van de kip. 
E5.5.: Dag 5.5 van de embryogenese: primordiale, bipotentiële gonade, waarin 
medulla (md) en cortex (c) onderscheiden kunnen worden. Op dag 6.5 (E6.5): 
mannelijke gonaden (ZZ) vertonen condense strengen (cords) met tussenin het 
interstitiële weefels. In (ZW) vrouwelijke gonaden is er een proliferatie van de cortex 
en kiemcellen. (Uit Smith et al., 2007). 
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2.2.2. Epididymis 
De epididymis ligt beiderzijds dorsomediaal van de testis en wordt niet opgedeeld in caput, corpus en 

cauda zoals bij zoogdieren (Crosta et al., 2003; Pollock en Orosz, 2002). De efferente tubuli, die de 

spermatozoa meedragen, monden over de gehele lengte van de ductus epididymis uit. 

Bij galliformen (en waarschijnlijk ook bij andere vogelspecies) wordt een appendix van de epididymis 

beschreven die zich uitstrekt tot in de ventrale zijde van de bijnier (Pollock en Orosz, 2002). Deze 

uitbreiding omvat vele tubuli die ontspringen vanuit de ductus epididymus en blind eindigen of 

eindigen in de bijnier. Deze anatomische aanpassing wordt klinisch relevant bij het verwijderen van de 

testes. Aangezien het grootste gedeelte van de epididymis hierbij mee wordt verwijderd, terwijl de 

appendix achterwege blijft, blijven ook de secretie van androgenen en dus ook de secundaire 

geslachtskenmerken aanwezig. Gedragsproblemen bij mannelijke vogels kan men bijgevolg niet 

steeds oplossen door middel van castratie. 

2.2.3. Ductus deferens 
De ductus deferens loopt als een zigzaglijn vanaf de caudale rand van de testes, lateraal van de 

ureter naar de dorsale zijde van de cloaca, om er uit te monden in het urodeum (Pollock en Orosz, 

2002). Bij passeriforme vogels vormt het distale uiteinde van de ductus deferens een ronde massa, de 

seminale glomus, die beiderzijds uitpuilt in de cloaca en zo vorm geeft aan het cloacale promontorium. 

Aan de hand van deze verdikkingen kan men bij passeriformen dan ook het geslacht bepalen. De 

glomera zijn de voornaamste spermareservoirs bij deze vogelsoorten en bewaren het sperma tot 4°C 

 

Vena cava caudalis 

Bijnier 
 
Craniale niervenen 
 
Testis (inactief) 
Craniale renale portaal 
vene 
Caudale niervene 
Caudale renale portaal 
vene 
 

Vena ischiatica 

Vena mesenterica  
caudalis 
 

Colon 
 
 
Cloaca 

Aorta 
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Fig. 2: Ventraal aanzicht van het mannelijk urogenitaalstelsel. (Uit 
Pollock en Orosz, 2002). 
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beneden de lichaamstemperatuur, wat de levensvatbaarheid van de spermatozoa positief beïnvloedt 

(Crosta et al., 2003; Pollock en Orosz, 2002). Bij alle andere vogelspecies vormt de ductus deferens 

het voornaamste spermareservoir (Pollock en Orosz, 2002). 

2.2.4. Accessoire geslachtsorganen 
De accessoire geslachtsklieren bij vogels, die verschillend zijn van deze bij zoogdieren, bestaan uit de 

paracloacale vasculaire lichaampjes, de dorsale proctodeale klier en de lymfatische plooien (Crosta et 

al., 2003). Deze orgaantjes liggen in de nabijheid van of integraal in de cloaca. Hun precieze functie is 

nog niet volledig duidelijk, maar vermoedelijk zijn ze essentieel bij het zwellen van het lymfatisch 

weefsel tijdens copulatie (Crosta et al., 2003; Johnson, 2000). 

2.2.5. Sperma 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types spermatozoa, namelijk: het eenvoudige type, dat 

men bij de meeste vogelspecies terugvindt en goed gelijkt op dat van zoogdieren, en het complexe 

type (Pollock en Orosz, 2002). Het complexe type komt enkel bij Passeriformes voor en verschilt van 

het eenvoudige type in vorm en in de manier van voortbeweging (Crosta et al., 2003; Pollock en 

Orosz, 2002). Beide types spermatozoa bestaan uit een acrosoom, hoofd en staart, maar bij het 

complexe type vormen deze een spiraal en bewegen ze spiraalgewijs (Pollock en Orosz, 2002). 

Spermatozoa van het eenvoudige type zijn veel smaller en langer en maken undulerende 

bewegingen. 

2.2.6. Phallus 
Bij vogels spreekt men niet van een penis, maar van een phallus, die zich ventraal in het proctodeum 

bevindt (Joyner, 1994). Sommige vogelsoorten (oa. psittaciformen) hebben evenwel ook geen phallus, 

maar planten zich voort door cloacaal contact, waarbij het distale uiteinde van het oviduct van het 

vrouwtje uitgestulpt wordt uit de cloacale opening. Onderscheid wordt gemaakt tussen een 

intromitterende phallus protrudens en een niet-intromitterende phallus non-protrudens (Pollock en 

Orosz, 2002). De intromitterende phallus puilt bij sexuele excitatie uit het ventrale proctodeum en 

wordt beschreven bij Ratites (loopvogels), Tinamous (stuithoenders) en anseriformen (watervogels) 

(Brennan et al., 2008; Crosta et al., 2003). De niet-intromitterende phallus hangt vast aan het ventrale 

proctodeum, waardoor het onwaarschijnlijk is dat deze bij sexuele excitatie kan uitpuilen en de vagina 

penetreren (Brennan et al., 2008). De niet-intromitterende phallus komt voor bij galliformen en 

sommige passeriforme species (Crosta et al., 2003).  
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2.3. ANATOMIE VAN HET VROUWELIJK GESLACHTSSTELSEL 

2.3.1. Het ovarium 
Het linker ovarium wordt craniodorsaal in de coeloomholte opgehangen door het mesovarium, net 

caudaal van de linker long, caudolateraal van de linker bijnier en craniaal van de craniale pool van de 

linker nier (Fig. 3) (Crosta et al., 2003). Centraal vindt men een neurovasculaire zone met glad 

spierweefsel die omgeven wordt door parenchym en follikels (Pollock en Orosz, 2002). De 

bloedtoevoer van het linker ovarium en oviduct wordt voornamelijk verzorgd door een aftakking van de 

linker craniale renale arterie die het ovarium bereikt via de hilus. De veneuze afvoer van het bloed 

bestaat uit verscheidene ovariële venen die rechtstreeks in de vena cava caudalis uitmonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Het oviduct 
Het linker oviduct wordt van proximaal naar distaal opgedeeld in het infundibulum, magnum, isthmus, 

de uterus of schaalklier en de vagina (Crosta et al., 2003). De mucosa van het oviduct wordt 

hoofdzakelijk opgebouwd uit klier- en trilhaarcellen. De kliercellen, die men voornamelijk in het 

magnum terugvindt, staan in voor de vorming van het albumine (Pollock en Orosz, 2002). Met 

uitzondering van de vagina vindt men over het hele verloop mucosale plooien die de eileider een 

spiraalvorm geven waarin het ei geroteerd kan worden tijdens de passage doorheen de eileider.  

Ook de uitwendige lagen van het glad spierweefsel helpen het ei in de passage doorheen het oviduct, 

terwijl ze het sperma in de richting van het infundibulum stuwen.  

Het infundibulum bestaat uit een trechtervormige opening (waar de eicel opgevangen en eventueel 

bevrucht wordt) en uit een tubulair of chalazifere deel (Fig. 4) (Pollock en Orosz, 2002). Hier wordt een 

dun eiwitlaagje of chalazifere laag afgezet rechtstreeks rondom de dooier. Dit laagje wordt verder 
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gezet door verschillende strengen die de dooier ophangen in het ei. Ter hoogte van het magnum 

wordt het grootste deel van het albumen of eiwit afgezet (zie ook 2.4.5.1.).  

Vervolgens worden in het isthmus naast nog meer albumen, ook de binnenste en buitenste 

schaalvliezen afgezet en wordt de calcificatie van de eischaal aangevat. De twee schaalvliezen wijken 

enkel na de ovipositie uiteen ter hoogte van de stompe pool van het ei om er de luchtkamer te 

vormen. De schaalvliezen zijn permeabel voor water, gassen en cristalloïden, maar niet voor het 

albumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Ontwikkeling van het ei: 1. Ontwikkeling van de oöcyte I vanuit het oögonium 2. 
Ontstaan van de secundaire oöcyte en het eerste poollichaampje. 3. Follikelruptuur 4. Ovulatie 
5. Ontstaan van de secundaire oöcyte en het tweede poollichaampje 6. Fertilisatie 7. 
Toevoeging van de buitenste dooiermembranen 8. Chalazae worden toegevoegd  9. Albumen, 
natrium, magnesium en calcium worden toegevoegd 10. Schaalvliezen worden toegevoegd 
11. Calcificatie wordt aangevat 12. Plumping 13. Ovipositie. (Uit Ritchie et al., 1994). 
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In de uterus worden naast de longitudinale mucosale plooien, ook transversale mucosale plooien 

beschreven welke bladvormige lamellen vormen die zich uitvlakken tegen de ontwikkelende eischaal 

(Pollock en Orosz, 2002). De uterus bestaat uit een kort, rood craniaal deel en een beursvormig 

distaal deel waarin het ei, afhankelijk van het vogelspecies, ongeveer 20 uur verblijft. In het craniaal 

deel van de uterus worden water en elektrolyten aan het eiwit toegevoegd, waardoor het ei zijn ronde 

vorm verkrijgt (het zogenaamde “plumping”). Voor de vorming van de eischaal is er zowel een 

organische als een minerale component vereist. De organische component bestaat uit een mamillaire 

laag (welke opgebouwd wordt uit conische protuberantia of mamillae), een spongieuze laag 

waartussen de calciumkristallen (die vrijgesteld worden uit de lange beenderen) zullen neerslaan en 

de cuticula (een wasachtige laag die bestaat uit proteïnen, mucopolysacchariden en lipiden). De 

minerale component van de eischaal wordt hoofdzakelijk gevormd door afzetting van 

(calciumcarbonaat)kristallen rondom de centrale proteïnenkern van de mamillae.  

Ter hoogte van de utero-vaginale overgang ligt de vaginale sfincter die relaxeert bij aanvang van de 

ovipositie of eileg. Door het uitrekken van vagina en cloaca ontstaan de reflectorische buikpers of 

“bearing down reflex” waarbij de uterusspieren gaan contraheren (Wechsung, 1981). 

Ter hoogte van de lamina propria van de vagina kan het sperma voor verschillende weken 

opgeslagen worden in de Fossulae spermaticae of spermatische crypten (Crosta et al., 2003). 

Hierdoor kan in één nest de bevruchting gebeuren door verschillende mannetjes. 

2.4. VOORTPLANTINGSFYSIOLOGIE EN - ENDOCRINOLOGIE 

2.4.1. Hypothalamo-hypofysair-gonadale as 
Vanuit de eminentia mediana van de hypothalamus wordt het Luteïnisatie Release Hormoon (LHRH) 

vrijgegeven waarna het via de portale circulatie afgezet wordt ter hoogte van de adenohypofyse 

(Johnson, 2000; Ottinger en Bakst, 1995). Het LHRH stimuleert er de secretie van het luteïniserend 

hormoon (LH) en waarschijnlijk ook dat van het follikel stimulerend hormoon (FSH). Aangezien deze 

laatste functie niet volledig duidelijk is, gebruiken sommige wetenschappers liever de term LHRH, in 

plaats van GnRH (gonadotropin releasing hormone). Het LH en FSH stimuleren de gonaden, welke op 

hun beurt via gonadale steroïden zorgen voor een centrale negatieve feedback (Ottinger en Bakst, 

1995). Er worden drie vormen van GnRH onderscheiden (chicken of cGnRH-I en cGnRH-II en lamprey 

of lGnRH-III) op basis van hun distributie en rol ter hoogte van het centraal zenuwstelsel (Mans en 

Taylor, 2008). Het cGnRH-I zou de afgifte van LH ter hoogte van de hypofyse voorkwab controleren, 

terwijl het lGnRH-III inwerkt op de geluidsverwerkende en zangproducerende gebieden in de 

hersenen van passeriformen. Alhoewel er een direct verband zou zijn tussen de gehaltes aan cGnRH-

II mRNA ter hoogte van de hypofyse en de reproductiestatus, blijft de precieze functie van het cGnRH-

II voorlopig onduidelijk. 

Het gonadotropine inhibiting hormone (GnIH) werkt direct in op de gonadotropine afgifte via specifieke 

GnIH-receptoren ter hoogte van de hypofyse (Tsutsui et al., 2007). Bovendien zou het GnIH 

fotoperiodische informatie vertalen in wijzigingen in het melatonine gehalte. Het melatonine werkt 

inhibitorisch op de hypothalaam-hypofysaire as, waardoor bij mannelijke dieren de spermatogenese 

gestopt wordt en de tubuli seminiferi regresseren (Ramachandran et al., 1995).  
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Het GnRH en GnIH zouden (via stimulatie van oestrogenen, androgenen, progesteron en prolactine) 

antagonistisch inwerken op gedrag dat cruciaal is voor de voortplanting (Fig. 5). Hierdoor zouden bv. 

vrouwelijke zangvogels enkel reageren op zang van een geschikte partner tijdens een specifieke 

periode (Bentley et al., 2006).  
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2.4.2. Fysiologie en endocrinologie van het mannelijk voortplantingsstelsel 
De gonadotropines LH en FSH, die geproduceerd worden ter hoogte van de adenohypofyse, 

stimuleren respectievelijk de Leydig cellen (die testosteron en androstenedione produceren) en de 

spermatogenese ter hoogte van de Sertoli cellen (Kirby en Froman, 2000; Scanes, 2000). De 

interstitiële cellen of cellen van Leydig liggen tussen de tubuli seminiferi en bevatten cholesterolrijke 

lipide druppeltjes die de precursoren vormen van de androgenen (Crosta et al., 2003; Pollock en 

Orosz, 2002). Deze androgene steroïden zijn belangrijk voor de groei en ontwikkeling van de tubuli 

seminiferi en ductus deferens en voor de vorming van secundaire geslachtskenmerken. 

 

 

arom
atase

Fig. 5: Voorstelling van de voornaamste interacties tussen fysiologische veranderingen, externe stimuli en 
gedrag bij doffer en duivin (Uit Hall en Halliday, 1998). 
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2.4.3. Spermatogenese 
Bij vogels met seizoenale cycli verloopt de spermatogenese in drie fasen, namelijk: een 

regeneratiefase, een acceleratiefase en een culminatiefase (Pollock en Orosz, 2002). Tijdens de 

eerste fase regenereren de afvoergangen (inclusief de tubuli seminiferi en de efferente ductuli) en de 

interstitiële cellen. Tijdens de tweede fase vangt de productie van de spermatozoa aan, onder invloed 

van de gonadotropines. De cellen van Leydig nemen toe in omvang en worden opgevuld met lipiden 

die gedeeltelijk opgebouwd zijn uit steroïdale componenten. Tijdens de laatste fase ontwikkelen de 

gameten zich, verdwijnen de lipiden uit de Leydig cellen en begint de apocriene secretie ter hoogte 

van de epididymis. De kiemcellen vermenigvuldigen zich, de eerste rijpingsdeling wordt aangevat 

(waarbij secundaire spermatocyten gevormd worden), gevolgd door de tweede rijpingsdeling, wat leidt 

tot de spermatiden. Deze spermatiden zullen verder uitrijpen tot spermatozoa tijdens hun migratie 

doorheen het rete testis naar de epididymis. Ter hoogte van de efferente afvoergangen wordt het 

sperma vermengd met het seminaal plasma hetgeen een cruciale rol zou hebben in het ontstaan van 

de spermamotiliteit (Kirby en Froman, 2000). 

2.4.4. Fysiologie en endocrinologie van het vrouwelijk voortplantingsstelsel 

2.4.4.1. Folliculaire ontwikkeling en ovogenese  
Het aantal oöcyten in een kippenembryo neemt aanvankelijk toe tussen dag negen en dag zeventien, 

om vervolgens terug af te nemen tot ongeveer 480,000 wanneer de oögenese vervolledigd is (dit is op 

de dag van uitkippen) (Johnson, 2000).  

Tijdens de perinatale periode vindt een eerste groeifase plaats. De ontwikkeling van de oöcyten stopt 

in de profase van meiose I, welke pas een zestal uur voor ovulatie vervolledigd wordt (Johnson, 2000). 

De voornaamste groei vindt echter plaats tijdens de geslachtsrijpe periode van het dier, met een 

maximale groei vijf à tien dagen vóór de ovulatie. Hierbij werden lipiden en proteïnen vanuit de lever 

aangevoerd om de dooier in concentrische ringen af te zetten. Via de follikelsteel, waar de ovocyt I 

tegenaan ligt, hangt de follikel op in het ovarium. Deze ovocyt I wordt omgeven door het dooiervlies, 

dat een belangrijke rol heeft in de voeding en vitellogenese of vorming van de dooier. Dit acellulaire 

vlies is opgebouwd uit vier lagen, waarvan de twee binnenste, de zona radiata en perivitelliene laag, 

van ovariële oorsprong zijn. De zona radiata (de binnenste laag) vertoont een radiair uitzicht door de 

talrijke uitlopers tussen de ovocyt I en de perivitelliene membraan. Deze laag zal verdwijnen eens de 

vorming van de dooier vervolledigd is. De perivitelliene membraan is een dun laagje dat vergelijkbaar 

is met de zona pellucida van zoogdieren.  
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De opeenvolgende concentrische lagen worden opgebouwd uit granulosacellen, de basaalmembraan, 

de celrijke theca interna en tot slot de vezelrijke theca externa.  

 

 

 
 

 

Ook het albumen of eiwit voedt en beschermt het embryo en kan men opdelen in een dik dens en een 

binnenste en buitenste dun deel (afhankelijk van de hoeveelheid ovomucine die aanwezig is) (Fig. 6).. 

De binnenste of chalazifere laag hangt vast aan de dooier via de chalazae en komt overeen met de 

twee buitenste lagen van de vitelliene membraan. Op die manier is enkel een beperkte rotatie, maar 

haast geen laterale verplaatsing van de dooier mogelijk. Centraal in de dooier vindt men de latebra als 

een wit balletje dat via de latebrale hals verbonden is met de germinale schijf, welke het restant vormt 

van de nucleus. Eens de eicel bevrucht spreekt men van het blastoderm, waarin de embryonale 

celdeling doorgaat (Pollock en Orosz, 2002). 

 

De follikelpopulatie ter hoogte van het ovarium wordt gekenmerkt door een hiërarchisch patroon 

(Wechsung, 1981). Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de follikels op basis van hun diameter. 

Follikels met een diameter van ongeveer één mm situeren zich nog in de vroege groeifase, die enkele 

jaren kan aanhouden. Na deze fase begint de follikel te groeien tot een diameter van vier mm bereikt 

wordt. Hierna start de snelle groeifase, welke gekenmerkt wordt door afzetting van dooierproteïnen, 

waardoor de follikel verder uitgroeit tot een diameter van ongeveer 40 mm bereikt wordt (Johnson, 

2000; Wechsung, 1981). De vorming van deze dooiereiwitten gebeurt in de lever onder invloed van 

gonadotropine en steroïdale hormonen, waarna ze via de bloedcirculatie de capillairtjes in de theca 

bereiken (Johnson, 2000). Het vitellogenine en een lipoproteïne met een zeer lage densiteit gaan door 

de basaalmembraan en de openingen tussen de granulosacellen heen naar de plasmamembraan van 

de ovocyte. Daar worden ze via receptorgemedieerd transport ter hoogte van de dooier afgezet en 

door proteolytische enzymen omgevormd tot fosvitine, lipovitelline, triglyceriden, cholesterol en 

fosfolipiden. Na de groeifase vindt de reductiedeling plaats waarbij de ovocyt II en het eerste 

Fig. 6: Longitudinale doorsnede doorheen het ei. (Uit Pollock en Orosz, 2002). 
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poollichaampje gevormd worden (dit is vóór de ovulatie). Kort na de ovulatie vindt de tweede 

meiotische deling plaats. Het is op dit moment dat een eventuele bevruchting proximaal in de eileider 

mogelijk is. Bij vogels gebeurt de bevruchting vaak door meerdere spermatozoa (twee à drie), 

bijgevolg worden verschillende mannelijke pronuclei gevormd. Slechts één ervan zal zich verenigen 

met de vrouwelijke pronucleus, terwijl de andere mannelijke pronuclei zullen degenereren. 

Onmiddellijk na de bevruchting vindt een reeks mitotische delingen plaats waarbij een blastula 

gevormd wordt. Kort na de ovipositie vangt de gastrulatie aan, waarbij de drie kiembladen gevormd 

worden. 

In tegenstelling tot de zoogdieren, komt een corpus luteum niet voor bij vogels (Johnson, 2000). Post-

ovulatorische follikels gaan contraheren tot ze ongeveer de helft van de oorspronkelijke diameter 

bereikt hebben (Wechsung, 1981). Capillairtjes en zenuwvezels dringen tot in de centrale klomp van 

granulosacellen, waardoor de regressie ervan nog zeven à tien dagen blijft aanhouden. Follikels die 

de groeifase aanvatten, maar niet tot ovulatie komen, ondergaan involutie- of uitbarstings-atresie 

(Johnson, 2000). Bij involutie-atresie worden de oöcyte en dooier geabsorbeerd door de bloedvaten, 

terwijl uitbarstings-atresie bestaat uit het ruptureren van de theca interna en externa met verlies van 

de dooier in de peritoneale holte. Sterfte en resorptie van ovariële follikels kan echter ook 

plaatsgrijpen onder de vorm van apoptose.  

2.4.4.2. Hormonale regulatie ter hoogte van de follikels  
De ontwikkeling van de follikels wordt gecontroleerd door het follikel stimulerend hormoon (FSH) en 

het luteïniserend hormoon (LH), welke op hun beurt gecontroleerd worden door negatieve feedback 

van ovariële steroïdhormonen (Wechsung, 1981). Progesteron, testosteron en oestrogenen worden 

gesynthetiseerd ter hoogte van de follikels. De progesteronproductie gaat voornamelijk door in de 

granulosacellen van de grootste pre-ovulatorische follikel. Testosteron en oestrogenen worden 

voornamelijk gesynthetiseerd in de thecacellen van de kleinere follikels, alsook in de theca- en 

granulosacellen van post-ovulatorische follikels. Gelijktijdig ontstaat een pre-ovulatorische LH- en 

prostaglandine E- piek, welke essentieel zouden zijn voor de volgende ovulatie. Naast de hormonale 

veranderingen zijn echter ook neurale regelmechanismen cruciaal voor het cyclisch patroon van 

ovulatie en ovipositie. Tijdens de ontwikkeling van de follikels zou de cholinerge en adrenerge 

innervatie toenemen. Deze autonome innervatie zou tussen komen bij de ruptuur van de follikel. Kort 

voor de ovulatie stijgt echter ook de productie van oestrogenen in de vier grootste hiërarchische 

follikels (Johnson, 2000). Vier tot zes uur vóór de ovulatie bereikt de plasma oestrogeen concentratie 

haar maximum, hetgeen samenvalt met de dagelijkse stijging in LH en progesteron concentraties bij 

duivinnen in eileg. Oestrogenen controleren het calciummetabolisme, induceren oestrogeen- en 

progesteron-receptoren ter hoogte van het ovarium en oviduct en controleren de synthese en het 

transport van proteïnen zoals het ovalbumine en vitellogenine. Naast de gonadale steroïden zou ook 

het inhibine, dat gesynthetiseerd wordt in de granulosacellen van de drie of vier grootste follikels, via 

een negatief feedback systeem de afgifte van gonadotropines (voornamelijk het FSH) afremmen. 
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2.5. ANTI- EN CONTRACEPTIE BIJ VOGELS 

2.5.1. Chirurgische methoden 
Castratie wordt frequent aangewend bij pluimvee (zogenaamde caponizatie), bij een leeftijd van één 

tot twee weken (Echols, 2002). Bij sommige species echter, vertoont de epididymis een appendix die 

castratie bemoeilijkt (zie 2.2.2.). Net zoals ovariëctomie, dient men ook castratie slechts aan te 

wenden indien de meer conservatieve methoden niet volstaan. De verschillende methoden voor 

castratie gaan van eenvoudigweg uittrekken van de testes (caponizatie), over laser ablatie en 

intracapsulaire suctie, tot chirurgische excisie (Bennet, 1994; Olsen, 1994; Parrott-Nenezian, 2000). Er 

werd reeds aangetoond dat na caponizatie het testisweefsel kan regenereren, waardoor de voorkeur 

veelal uitgaat naar en bloc resectie van de testes (Echols, 2002; Friedlander, 1992). Het endoscopisch 

verwijderen van de testes werd beschreven bij duiven (Columba livia) en vormt een minimaal invasief 

alternatief (Hernandez-Divers, 2007). De voornaamste complicaties bestaan uit bloedingen en een 

milde necrose van de craniale nierpool. 

Ovariëctomie is een moeilijke en riskante ingreep doordat de stam van de craniale renale arterie zeer 

kort is evenals door de verbinding ervan met de bovenliggende vena iliaca (Echols, 2002). Door het 

uitscheuren van de iliacale vena kan dan ook een levensbedreigende bloeding ontstaan (Echols, 

2002). De doorbloeding van ovarium en oviduct is sterk afhankelijk van de sexuele activiteit, bijgevolg 

is het ten sterkste aan te raden het dier in een toestand van sexuele inactiviteit te brengen alvorens 

ovariëctomie uit te voeren. Ovariëctomie wordt enkel aangeraden ter controle van bv. tumoren, 

terugkerende cysten, persisterende follikels en oöphoritis. Het chirurgisch verwijderen van het oviduct 

en infundibulum tot aan de uterus, of salpingohysterectomie, zou een oplossing kunnen bieden voor 

chronische eileggers of aandoeningen ter hoogte van het oviduct waarvoor geen conservatieve 

behandeling voorhanden is. Salpingohysterectomie via endoscopische benadering werd beschreven 

bij juveniele duiven (Columba livia) en valkparkieten (Nymphicus hollandicus) (Echols, 2002; 

Hernandez-Divers et al., 2007). Deze techniek biedt een minimaal invasief alternatief en geeft (indien 

de techniek correct uitgevoerd wordt met aangepast materiaal) slechts milde complicaties zoals een 

kleine bloeding met hematoomvorming ter hoogte van de linker nier (Hernandez-Divers, 2007). 

Aangezien de bloedtoevoer van het oviduct sterk ontwikkeld is bij volwassen ei-producerende dieren, 

is de kans op een fatale bloeding te groot om deze techniek bij geslachtsrijpe dieren toe te passen 

(Echols, 2002). 

2.5.2. Niet-chirurgische methoden 

2.5.2.1. Oestrogeen analogen 
Onder de vorm van grit kan 3-methyl ether ethinylestradiol, of kortweg mestranol, (een synthetisch 

oestrogeen dat als humaan contraceptivum toegepast wordt) in continue dagelijkse doses toegediend 

worden aan duiven (Sturtevant, 1970). Door het overazen van mestranol bevattende kropmelk aan 

duivenjongen kan zelfs permanente sterilisatie van de dieren bekomen worden. Door embryonale 

blootstelling van Japanse kwartels (Coturnix coturnix japonica) aan ethinylestradiol ontstaan 

structurele malformaties ter hoogte van het oviduct, waarbij het rechter Müllerse kanaal persisterend 

aanwezig blijft (Berg et al., 2001). Blootstelling van volwassen vrouwelijke kwartels veroorzaakt een 
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gedeeltelijke regressie van het linker oviduct, evenals een afname in het aantal kliercellen ter hoogte 

van de uterus. Naast een partiële regressie van het linker oviduct, zou Mestranol ook persistentie van 

het rechter oviduct, inhibitie van de eileg, productie van schaalloze eieren en buikleg (vermoedelijk 

door de malformatie van het linker oviduct) teweeg brengen (Rissman et al., 1984). Indien 

synthetische oestrogenen zoals ethinylestradiol (EE2) of diethylstilbestrol (DES) ter hoogte van de 

dooier geïnjecteerd worden bij mannelijke embryo’s, ziet men verminderd mannelijk gedrag evenals 

een toename in asymmetrie tussen beide testes eens de dieren een volwassen leeftijd bereikt hebben 

(Halldin, 2005). Ook bepaalde polluenten, zoals Bisphenol-A of BPA (dat voorkomt in polycarbonaat 

plastiek) en dichlorodiphenyltrichloroethaan of DDT (een vetoplosbaar organochloor pesticide) kunnen 

binden op oestrogeen receptoren. Bij mannelijke dieren zou de opname van DDT een verminderd 

sexueel gedrag, een gedeeltelijke regressie van de cloacale klier en een daling van het plasma 

testosteron teweeg brengen. Bij vrouwelijke dieren wordt de distributie van het carbo-anhydrase naar 

de uterus of schaalklier onderbroken en wordt een verkorting van het linker oviduct, een persisterend 

rechter oviduct en een verminderde eileg beschreven. 

2.5.2.2. Progesteron analogen 
Bij zoogdieren wordt door toediening van progestagenen een suppressie in FSH- en LH- secretie ter 

hoogte van de hypofyse bekomen (Concannon en Meyers-Walden, 1991). Hierdoor wordt de ovariële 

cyclus stop gezet. Medroxyprogesteron, een synthetisch progestageen dat zijn gebruik vindt in de 

humane gynaecologie, werd ook bij huisvogels enige tijd gebruikt (Mans en Taylor, 2008). Het 

depotpreparaat (Depo-Provera®, Up-john Co., Kalamazoo, MI, USA) veroorzaakt een folliculaire 

atresie, waardoor gedurende twee weken tot enkele maanden de eileg gestopt wordt (Pollock en 

Orosz, 2002). Abnormale gewichtstoename, hepatische lipidose, thrombo-embolie, lethargie, polyurie 

en polydipsie, diabetes mellitus, immunosuppressie, cirrhose en dysplasie van het oviduct behoren tot 

de mogelijke nevenwerkingen, waardoor het product ondertussen minder frequent gebruikt wordt 

(Joyner, 1994; Pollock en Orosz, 2002). Levonorgestrel (Sigma chemical, St. Louis, MO, USA) een 

nieuwer progestageen dat als humaan contraceptivum aangewend wordt, geeft een anovulatoire 

periode van gemiddeld 67 dagen bij Japanse kwartels (Coturnix coturnix japonica) (Tell et al., 1999). 

Als mogelijke nevenwerkingen van Levonorgestrel worden een sterke toename van het 

lichaamsgewicht, hepatische lipidose en diabetes mellitus vermeld (Pollock en Orosz, 2002). Deze 

nevenwerkingen werden echter niet waargenomen na toediening aan Japanse kwartels. Melengestrol 

acetaat, dat bij meer dan 30 exotische species wordt aangewend onder de vorm van een implantaat, 

veroorzaakt een wijziging in transport en secretie ter hoogte van uterus en oviduct (Kazensky en 

Munson, 1998). Dit progestageen onderdrukt de folliculogenese niet volledig en kan bij continue 

behandeling van wilde katachtigen ernstige endometrium hyperplasie veroorzaken en geeft een groter 

risico op uterus- en melkkliertumoren.  
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2.5.2.3. Luteïniserend hormoon analogen 
Het humaan chorionic gonadotropin (HCG-Pregnyl®, Organon, Inc., West Orange, NJ, USA) is een 

LH agonist die bij hoge doses een inhiberend effect heeft op het GnRH en LH-gonadotropine (Pollock 

en Orosz, 2002). Aangezien er een stijging volgt in het progesteron gehalte, worden ook de kleine 

progesteronpiekjes geïnhibeerd, waardoor er geen preovulatoire LH piek ontstaat. Indien het HCG 

aangewend wordt vóór de stijging van het oestrogeen gehalte, kan ovulatie verhinderd worden. Indien 

de oestrogeen concentratie echter reeds is toegenomen (en de follikel rijping is aangevat), zal men 

door toediening van HCG de ovulatie net induceren. Dystocie, chronische eileg en persisterende 

ovariële cysten vormen de voornaamste klinische indicaties om HCG aan te wenden. Voorlopig 

werden geen nevenwerkingen gemeld bij vogels, maar bij langdurig of herhaaldelijk gebruik van HCG 

blijken de aandoeningen refractair aan therapie. 

2.5.2.4. GnRH analogen 
GnRH agonisten onderdrukken de hypofyse, waardoor spermatogenese en testosteronproductie 

geïnhibeerd worden bij mannelijke dieren en de oestrus stopgezet wordt bij vrouwelijke dieren (kort na 

toediening kan er een tijdelijke oestruspiek ontstaan) (Bertschinger et al., 2001). Het depotproduct 

leuprolide acetaat (Lupron Depot®; TAP Pharmaceuticals, Inc., Deerfield, IL, USA) geeft een maand 

lang een GnRH analoog vrij, waardoor (via downregulatie van de GnRH-receptoren ter hoogte van de 

hypofyse) de secretie van LH en FSH geïnhibeerd worden (Mans en Taylor, 2008). Alhoewel in 

studies met psittaciformen de eileg stopgezet werd na toediening van het depot-preparaat, werd bij 

duiven geen of slechts een zwakke antigonadotrope respons beschreven (Bowles, 2001; De Wit et al., 

2004; Zantop, 2000). Het preparaat wordt ondermeer aangewend bij chronische eileg, persisterende 

ovariële cysten en cloacaprolaps (Pollock en Orosz, 2002). Voorlopig worden geen significante 

neveneffecten gemeld (Millam, 1999; Pollock en Orosz, 2002). Deslorelin, een GnRH-depot implantaat 

(Suprelorin®, Peptech Animal Health Pty Limited, Australië), werd reeds bij verschillende psittacine en 

niet-psittacine vogelspecies toegepast. Deslorelin zou zijn toepassing vinden bij de behandeling van 

verenpikken, agressief gedrag en chronische eileg, zonder enige nevenwerkingen te kennen. Verder 

onderzoek is nodig ter bevestiging hiervan . 

2.5.2.5. Cholesterol inhibitie 
DiazaCon™ (20.25 diazacholesterol) werd tot 1993 frequent aangewend als pesticide tegen wilde 

duiven (Yoder et al., 2005). Na toediening aan Japanse kwartels (Coturnix coturnix japonica) bleken 

de plasma testosteron concentraties bij de mannelijke dieren gedaald en was de progesteron 

concentratie bij vrouwelijke dieren gereduceerd (Yoder et al., 2004). Diazacon inhibeert de synthese 

van cholesterol, dat op zijn beurt ondermeer de basis vormt voor de productie van de gonadale 

sekssteroïden (Yoder et al., 2005). Naast interferentie met de steroïdsynthese ter hoogte van de 

Sertoli cellen ontstaat na toediening van hoge doses ook atrofie van de cellen van Leydig en een 

inhibitie van de meiose van de spermatocyten (Lofts et al., 1968). Aangezien de celmembranen voor 

een groot deel uit cholesterol opgebouwd worden, kan het gebruik van cholesterol inhibitors ernstige 

nevenwerkingen zoals beven, braken en achterhandsparalyse evenals mortaliteit veroorzaken. 
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2.5.2.6. Nicarbazine 
Nicarbazine (NCZ), een coccidiostaticum dat al tientallen jaren aangewend wordt bij vleeskippen, 

reduceert zowel het gewicht van de eieren als het uitkippercentage bij ondermeer Canadese ganzen 

(Branta canadensis) en duiven (Columba livia) (Yoder et al., 2006). Het exacte moleculaire 

mechanisme is nog niet gekend, maar het veroorzaakt waarschijnlijk een voortijdige afbraak van very 

low density lipoproteins (VLDL) en een verminderde afzetting van lipides ter hoogte van de dooier. 

Hierdoor gaat de integriteit van de vitelliene membraan verloren, waarna het albumen met de dooier 

vervloeit (Chapman, 1994). 

2.6. IMMUNOCONTRACEPTIE 
Immunocontraceptie is het proces waarbij, net zoals in standaard vaccinaties, het lichaamseigen 

immuunsysteem aangewend wordt om een immuunrespons op te bouwen (Purswell en Kolster, 2006). 

Voor de ontwikkeling van een contraceptief vaccin werden reeds verschillende doelwitten gebruikt bij 

zoogdieren: het GnRH (of LHRH), LH en de LH-receptor, sperma-antigenen en epitopen van de zona 

pellucida (ZP) van zoogdier-oöcyten (Kutzler en Wood, 2006). Bij de mens werden bovendien reeds 

Fase I en II klinische trials uitgevoerd met vaccins op basis van het human chorionic gonadotropin of 

HCG (Naz et al., 2005). Het doel van een dergelijk vaccin is het verhinderen van de embryonale 

ontwikkeling door de afbraak van het corpus luteum (dit wordt onderhouden door het embryonale 

HCG). Tot dusver bleken, naast het HCG-vaccin, enkel GnRH-, LHRH- en anti-ZP-vaccins een 

veelbelovende werkzaamheid te hebben (Mans en Taylor, 2008; Naz et al., 2005). Het bekomen van 

een geschikt antigen en een afdoende administratieroute bleken tot dusver de grootste uitdagingen in 

de ontwikkeling van een fertiliteitsvaccin (Purswell en Kolster, 2006). 

Momenteel zijn enkel onderzoeken omtrent contraceptieve vaccins bij zoogdieren beschreven, 

daarom worden deze hieronder verder uitgediept.  

2.6.1. Immunisatie tegen LHRH of GnRH 
Het gonadotropine-releasing hormoon (GnRH) wordt geproduceerd en gesecreteerd ter hoogte van de 

hypothalamus en is verantwoordelijk voor de secretie van het follikel stimulerend hormoon (FSH) en 

het luteïniserend hormoon (LH) ter hoogte van de hypofyse (Miller et al., 2004b). Antistoffen tegenover 

het GnRH gaan in competitie met hypofysaire receptoren voor de binding met het endogene GnRH. 

Hierdoor wordt het GnRH niet naar de adenohypofyse getransporteerd en wordt er geen 

gonadotropine gesecreteerd (Mans en Taylor, 2008). Als gevolg hiervan wordt de vrijgave van het 

FSH en LH belet zonder invloed op andere hypothalaam-geïnduceerde hormonen (Miller et al., 

2004b). De reductie (of zelfs afwezigheid) van het FSH en LH leidt tot atrofie van de mannelijke en 

vrouwelijke gonaden met onderdrukking van het voortplantingsgedrag en de gametogenese tot gevolg 

(Ladd et al., 1994).  

Eén van de voornaamste moeilijkheden in de ontwikkeling van een dergelijk vaccin houdt in dat GnRH 

een allogeen hormoon is, dat bijgevolg geconjugeerd dient te worden met een lichaamsvreemde 

molecule (Kutzler en Wood, 2006). In Australië wordt reeds een commercieel GnRH-vaccin 

aangewend voor contraceptie bij merries (Improvac®, CSL Animal Health) (Imboden et al., 2006).  

Na een éénmalige injectie met het GonaCon™ Immunocontraceptief vaccin bij 28 vrouwelijke 

Witstaartherten (Odocoileus virginianus) bleek dracht bij 88% van de dieren een jaar uit te blijven en 
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bij 47% bleef dracht uit tot twee jaar na injectie (Gionfriddo et al., 2009). Uitgezonderd een 

gelokaliseerde reactie ter hoogte van de injectieplaats bij 29% van de gevaccineerde dieren werden 

tot dusver geen neveneffecten gerapporteerd na toepassing van het GonaCon™ Immunocontraceptief 

Vaccin. Het GonaCon™ vaccin werd reeds efficiënt toegepast bij het edelhert (Cervus elaphus), wilde 

paarden (Equus caballus), gedomesticeerde en wilde varkens (Sus scrofa), de Bizon (Bison bison), 

gedomesticeerde katten (Felis catus), de Californische Grondeekhoorn (Spermophilus beecheyi) en 

de Bruine rat (Rattus norvegicus) (Killian et al., 2004a; Killian et al., 2004b; Killian et al., 2006a; Killian 

et al., 2006b; Killian et al., 2008; Levy et al., 2004; Miller et al., 1997; Miller et al., 2000; Miller et al., 

2004a; Miller et al., 2004b; Nash et al., 2004). 

Naast fertiliteitscontrole kan men anti-LHRH vaccins aanwenden om het libido en sekssteroïdproductie 

te onderdrukken, zoals reeds werd aangetoond bij honden, varkens, stieren en vaarzen. Bovendien 

kan men het anti-LHRH toepassen in de behandeling van sekshormoon-afhankelijke tumoren 

(prostaathypertrofie en -carcinoma), endometriose, polycysteus ovariëel syndroom en voortijdige 

puberteit (Talwar, 1999). 

2.6.2. Immunisatie tegen LH en diens receptor 
Uit de vorming van antistoffen tegen LH en de LH receptor volgt de onderdrukking van de oestrale 

cycli bij vrouwelijke dieren en een daling in testosteron concentraties in het serum van mannetjes 

(Saxena et al., 2002; Saxena et al., 2003). 

2.6.3. Immunisatie tegen sperma-antigenen 
Spermacellen worden gekenmerkt door auto- en iso-antigenen, waardoor zowel mannelijke als 

vrouwelijke dieren antistoffen vormen wanneer het immuunsysteem getriggerd wordt (Naz et al., 

2005). Indien een vaccin op basis van deze antigenen sperma-specifieke antistoffen opwekt ter 

hoogte van het vrouwelijk geslachtsstelsel kunnen deze antistoffen zorgen voor een verminderde 

penetratie doorheen de cervicale mucus of voor interferentie met de sperma capacitatie of de 

acrosomale reactie (Suri, 2005). Bovendien is het mogelijk dat deze antistoffen de complement 

cascade aanwakkeren met als resultaat lyse van de spermatozoa. Alhoewel een antispermavaccin 

ook bij mannelijke dieren werkzaam zou zijn, dient men in acht te nemen dat er in vergelijking met het 

vrouwelijk genitaal stelsel een veel groter aantal spermatozoa geneutraliseerd dient te worden 

(ongeveer 108 à 109 tegenover enkele honderden spermatozoa). Deze neutraliserende antistoffen 

dienen het lumen van de mannelijke geslachtstractus te bereiken, hetgeen mogelijk zou zijn via IgA 

secretie ter hoogte van de prostaat van zoogdieren. Een efficiënt antifertiliteitsvaccin zal vermoedelijk 

opgebouwd moeten worden uit verschillende sperma-specifieke antigenische epitopen. Immunisatie 

tegen sperma-antigenen belet bijgevolg de fertilisatie via inhibitie van spermacapacitatie, 

acrosoomreactie en interactie en penetratie van het spermatozoön in de zona pellucida (Kutzler en 

Wood, 2006). Bij de ontwikkeling van een antisperma vaccin kan uiteraard enkel gebruik gemaakt 

worden van sperma-specifieke antigenen (of antigenen die niet voorkomen ter hoogte van andere 

somatische cellen), bovendien is het van belang dat deze antigenen aan het oppervlak tot expressie 

komen, dat ze betrokken zijn bij de fertiliteit en dat ze een voldoende sterke antistoffenrespons teweeg 

brengen om infertiliteit te veroorzaken (Naz et al., 2005).  
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Ondertussen werden reeds verschillende sperma specifieke antigenen en proteïnen geïdentificeerd 

zoals 1. het sperma-associated antigen 9 of SPAG 9 bij de baviaan,  

 2. het humaan intra-acrosomaal spermaproteïne (SP)-10, 

 3. het sperma acrosoom membraan proteïne 32 of SAMP32 

 4. het Equatoriaal segment proteïne of ESP, 

 5. de Sperma adhesie molecule 1 of SPAM1 (of PH-20), 

 6. het PH-30 of fertiline, 

 7. het A kinase Anchoring Protein (AKAP), 

 8. het glycoproteïne Eppin, 

 8. het YLP12 peptide, 

9. het Fertilisatie Antigen (FA)-1, (Hardy et al., 1997; Herr et al., 1990; Lea et al., 1998; Miki et 

al., 2002; Naz, 1999; Primakoff et al., 1988; Santhanam en Naz, 2001; Shankar et al., 2004). 

Alvorens een spermatozoön de zona pellucida kan penetreren, dient het de acrosomale reactie te 

vervolledigen (Suri, 2005). Hierbij wordt de sperma-plasmamembraan gemodificeerd en worden 

bepaalde proteïnes naar het oppervlak van het spermahoofdje getranslokaliseerd om de fusie met de 

oöcyte mogelijk te maken. Het sperma-geassocieerd antigen 9 of SPAG9, sperma-proteïne-10 of SP-

10, het sperma acrosoom membraan proteïne 32 of SAMP32, het equatoriaal segment proteïne of 

ESP en de sperma adhesie molecule 1 of SPAM1 of PH-20 zijn voorbeelden van dergelijke 

acrosomale antigenen. Bovendien bleek immunisatie met het PH-20, oppervlakte proteïne dat 

essentieel is bij de adhesie van spermacel en zona pellucida, 100% effectief bij de cavia (Primakoff et 

al., 1988). 

Proteïnes van de disintegrine en metalloprotease domein (ADAM) familie vormen een groep van 

sperma-specifieke molecules die van belang zijn voor cel-cel adhesie en omvatten allemaal een 

disintegrine en metalloprotease domein (Suri, 2005). Een voorbeeld van een dergelijk proteïne is het 

fertiline (of PH-30), een transmembranair heterodimeer met alfa en beta subunits. Dit antigen bevindt 

zich aanvankelijk over het gehele spermahoofd, waarna het ter hoogte van de epididymis een 

specifieke splitsing ondergaat en nadien enkel ter hoogte van het postacrosomaal domein van de 

spermastaart voorkomt (Primakoff et al., 1988).  

De A-kinase anchoring proteins of AKAPs vormen een groep van proteïnes die de cAMP-afhankelijke 

proteïne kinase (PKA)-gemedieerde fosforylatie van een groep flagellaire proteïnes regelt en bijgevolg 

van groot belang is in de spermamotiliteit (Suri, 2005). Het PKA wordt verankerd op specifieke 

subcellulaire plaatsen met deze AKAPs via een amphifatische helix. Door het gebruik van 

synthetische peptides die dit amphifatische helix domein bezitten en in competitie gaan voor de 

binding met de AKAPs, gaat de modulerende activiteit van het PKA, en bijgevolg ook de 

spermamotiliteit, verloren.  

Tijdens de migratie van de spermatozoa doorheen de epididymis wordt een aantal glycoproteïnes 

(afkomstig vanuit epididymale secreties) afgezet ter hoogte van het spermatozoa-oppervlak (Suri, 

2005). Deze epididymale proteïnes hebben een modulerende rol in de rijping of functie van de 
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spermatozoa. Een voorbeeld van een dergelijk glycoproteïne is het testis/epididymis specifieke 

proteïne Eppin. Na immunisatie met Eppin bij primaten (Macaca radiata) werd een succesvolle 

contraceptie bekomen (O’Rand et al., 2004). 78% van de geïmmuniseerde mannetjes ontwikkelde 

hoge antistoftiters tegenover Eppin en bleken reversiebel onvruchtbaar. Het precieze mechanisme is 

nog onduidelijk, maar vermoedelijk verhinderen de anti-Eppin antistoffen de interactie van het Eppin 

met het sperma-oppervlak en het semenogeline, waardoor de stolselvorming in het ejaculaat 

verhinderd wordt (Richardson et al., 2001). 

 Het YLP12 , een dodecameer peptide dat aanwezig is op humaan sperma, is essentieel in de binding 

op de complementaire molecule, het humaan oöcyte ZP3 (Naz et al, 2000). Na inoculatie van muizen 

met een vaccin op basis van het YLP12 volgde een sperma-specifieke immuunrespons die resulteerde 

in een significante reductie van de nestgrootte (Naz en Chauhan, 2002). Bovendien werd onderzocht 

of het contraceptief effect ongedaan kon gemaakt worden, alvorens de antistoffentiters afgenomen 

waren (Naz et al., 2005). Hiertoe werd het YLP12 peptide intravaginaal aangebracht om de antistoffen 

daar aanwezig te neutraliseren en op die manier werd de fertiliteit hersteld (Naz, 2005a; Naz 2005b). 

Uit geen enkele studie volgde een totale reductie van de fertiliteit na immunisatie met eerder 

vernoemde antigenen.  

Ondertussen werden ook honderden nieuwe testis en sperma genen en proteïnes die een vitale rol 

hebben in verschillende aspecten van de fertiliteit geïdentificeerd via knock-out gen technologie (Naz 

en Rajesh, 2005a; Naz en Rajesh, 2005b). Knock-out van een dergelijk gen, Izumo (genaamd naar 

een Japans schrijn gewijd aan het huwelijk), resulteerde in spermatozoa die wel de binding en 

penetratie van het ZP, maar niet de fusie met de oöcyte membraan vervolledigden (Inoue et al., 2005).  

 

Ondanks het versterkend effect bij immunisatie met multi-peptide vaccins, blijft de fertiliteitsreductie 

maximaal 73,3% en ontstaat geen absolute fertiliteitsblokkering (Naz, 2005a; Naz, 2005b). 

2.6.4. Immunisatie tegen zona pellucida antigenen 

De zona pellucida (ZP), die de omgevende matrix van de zoogdier-oöcyte vormt, speelt een essentiële 

rol in de herkenning en binding van spermacel en oöcyte (Naz et al., 2005). Tijdens het 

fertilisatieproces bindt het spermatozoön op de zona pellucida receptor 3(ZP3) (Aitken et al., 1996). 

Hierna wordt het hyaluronidase vrijgegeven vanuit het acrosoom waardoor de zona pellucida opgelost 

wordt en de fusie tussen oöcyte en spermatozoön mogelijk wordt. 

 De ZP wordt opgebouwd uit drie glycoproteïnes: ZP1, ZP2 en ZP3 (Naz et al., 2005). Aangezien 

antistoffen tegenover ZP glycoproteïnes van een bepaalde diersoort (bv. het Porciene PZP) 

immunologische kruisreactiviteit vertonen, kan men via heterologe immunisatie te werk gaan. 

Het porciene ZP of PZP vormde de basis voor het eerste immunologisch gebaseerde contraceptivum 

ter controle van wilde paarden populaties (Equus caballus) (Kirkpatrick et al., 1992). Ook bij de 

voskoesoe (Trichosurus vulpecula), een buideldier dat voorkomt in Australië en Tasmanië, en de 

tammar wallaby (Macropus eugenii) werden succesvolle PZP immunizaties uitgevoerd (Duckworth et 

al, 2007; Kitchener et al., 2002). Het PZP wordt, naargelang de auteur, onderverdeeld in drie (PZP2, 
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PZP3 en PZP4) of vier (PZP1, PZP2, PZP3, PZP4) proteïnes. Immunisatie met het recombinant 

voskoesoe ZP3 (recBP-ZP3) gaf een sterke humorale immuunrespons en gaf een significante reductie 

van de vrouwelijke fertiliteit (Duckworth et al., 2007). Ook bij de grijze reuzenkangoeroe (Macropus 

giganteus) werd na een eenmalige immunisatie reeds hoge antistof titers (circa 107) bekomen 

(Kitchener et al., 2009). De grijze reuzenkangoeroe vertoonde enkel antistoffen tegenover het PZP3, 

terwijl de tammar wallaby antistoffen vertoonde tegenover de drie glycoproteïnes PZP2, PZP3 en 

PZP4 (alhoewel ook hier de reactiviteit tegenover het PZP3 het hoogst was) (Kitchener et al, 2002; 

Kitchener et al., 2009). Ook bij de het varken (Sus scrofa), het klauwaapje (Callithrix jacchus) en de 

mens bleek de respons op het ZP3 het sterkst (Afzalpurkar en Grupta, 1997; Paterson et al., 1998). 

Immunisatie tegen zona pellucida antigenen kan evenwel oöphoritis veroorzaken (Naz et al., 2005). 

Momenteel wordt verder onderzoek verricht om B-cel epitopen die gelinkt zouden zijn aan infertiliteit te 

kunnen onderscheiden van de oöphoritis inducerende T-cel epitopen. 

Ter vergelijking werden zowel vrouwelijke bavianen (Papio anubis) als vrouwelijke Indische 

Kroonapen (Macaca radiata) geïmmuniseerd met het recombinante Indische Kroonaap ZP1 (bmZP1) 

(Govind en Gupta, 2000). In het heterologe model met de vrouwelijke bavianen werd een reversiebele 

onvruchtbaarheid bekomen (welke afhankelijk was van de antistoffentiters) terwijl men in het 

homologe model (met de Indische Kroonapen) een irreversiebele onvruchtbaarheid bekwam, 

vermoedelijk door de atresie van de follikels (Govind en Gupta, 2000; Govind et al., 2002). Verder 

onderzoek dient nog te worden uitgevoerd om de precieze oorzaak van het verschil tussen homoloog 

en heteroloog model te kunnen verklaren. Mogelijks bestaat er een kwalitatief verschil in de 

antistofrespons of kent de Indische kroonaap een grotere gevoeligheid om oöphoritis te ontwikkelen 

(Naz et al., 2005). 

2.6.5. Anti-HCG vaccins 
Een vaccin gericht tegen het Human Chorionic Gonadotropine (HCG) is het eerste en tot dusver enige 

geboortebeperkingsvaccin dat bij de vrouw Fase II klinische proeven doorstaan heeft (Talwar et al., 

1994). De werking berust op het verhinderen van embryonale implantatie in het endometrium van 

(Talwar et al., 1997). Het vaccin blijkt niet enkel zeer efficiënt, maar bovendien is de werking volledig 

reversiebel en worden er geen neveneffecten beschreven (Talwar et al., 1994; Talwar et al., 1997). 

Het enige gebrek is dat het vaccin slechts bij 60 tot 80% van de geïmmuniseerde vrouwen voldoende 

hoge antistoffentiters (>50ng/ml) teweeg brengt, waardoor het noodzakelijk is bij elke gevaccineerde 

vrouw de antistoffentiters frequent te meten (Naz et al., 2005). 
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3. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK: IMMUNOCONTRACEPTIE BIJ DUIVEN 

DOELSTELLING 
Omdat er niets gekend is over het gebruik van spermavaccins bij vogels, zullen in deze studie 

mannelijke en vrouwelijke duiven gevaccineerd worden met spermatozoa om na te gaan of er een 

immuunrespons optreedt. In latere studies kunnen dan de sperma-antigenen die de hoogste 

immuunreactie uitlokken opgespoord worden. Deze kunnen dan uitgetest worden als vaccin. 

3.1. AANMAAK VAN EEN SPERMAVACCIN 

Inleiding 
Aangezien vaccins op basis van spermatozoa bij vogels tot dusver nog niet beschreven werden, laat 

staan beschikbaar zijn, moeten de methodes om een dergelijk vaccin te ontwikkelen op punt gesteld 

worden. 

3.1.1. Materiaal en methoden 

3.1.1.1. Verzamelen van het semen 
Op basis van het mannelijk gedrag werden mannelijke doffers geselecteerd. Deze doffers werden 

vervolgens geëuthanaseerd door toediening van T61® (Intervet International B.V. Nederland) via de 

vleugelvene (v. ulnaris superficialis). Daarop werd de ventrale zone rond het borstbeen en de cloaca 

gepluimd. Met behulp van een fijne weefselschaar en een atraumatische pincet werd een eerste 

huidincisie gemaakt ter hoogte van de caudale rand van het borstbeen. Een tweede huidincisie werd 

vervolgens juist caudaal van het borstbeen tot net proximaal van de cloaca gemaakt. Hierna werden 

beide huidflappen omgeplooid en werd de subcutis ingesneden op dezelfde manier als hierboven 

beschreven werd. De organen van het spijsverteringsstelsel werden op atraumatische manier 

zijwaarts gehouden om een goed overzicht te bewaren. Beiderzijds werden de abdominale 

luchtzakken geopend om de organen van het urogenitaalstelsel duidelijk zichtbaar te maken.  

3.1.1.1.1. Verzamelen van het semen vanuit de testes, epididymes en zaadleiders 
De testes, epididymes en zaadleiders werden beiderzijds gecollecteerd en in twee verwarmde 

petrischaaltjes met verwarmde HBSS geplaatst en verschillende keren ingesneden. hierna werd een 

incubatieperiode van 15 minuten bij kamertemperatuur gerespecteerd. Uit de petrischaaltjes werd 

vervolgens 20µl van de suspensie op een draagglaasje aangebracht waarop de aanwezigheid van 

spermacellen nagegaan werd. 

3.1.1.1.2. Verzamelen van het semen vanuit de zaadleiders 
De dissectie verloopt gelijkaardig met deze beschreven in 3.2.1. tot aan de verwijdering van de 

geslachtsorganen. Na lokalisatie van de zaadleiders werden deze losgedisseceerd van caudaal naar 

proximaal in de coeloomholte. Vervolgens werden beide zaadleiders elk in een eppendorf buisje 

gevuld met 1 ml HBSS bij 37°C geïncubeerd gedurende 15 minuten. Vervolgens werd 20µl van de 

suspensies op een draagglaasje aangebracht waarop de aanwezigheid van spermacellen en andere 

cellen nagegaan werd. 
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Er werd ook getracht de zaadleiders te spoelen met verwarmde HBSS (verwarmd tot 37°C) via een 25 

gauge naald en het gebruik van een vergrotende loupe (2.5x). 

3.1.1.2. Opzuiveren van de spermacellen 

3.1.1.2.1. Scheiding van de spermatozoa van andere cellen 
Om de scheiding van spermacellen en andere cellen te bekomen werden verschillende technieken 

toegepast. 

De suspensie bekomen na insnijden van zaadleiders, testes- en epididymisweefsel werd door een 

nylon BD Falcon™ Cell Strainer (BD Biosciences, San Jose, California, USA) met een poriegrootte 

van 40µm gefiltreerd. Nadien werd de filter nagespoeld met HBSS om eventueel achtergebleven 

spermatozoa mee op te vangen. Vervolgens werd 20µL van het filtraat op een draagglaasje 

aangebracht om de cellulaire samenstelling ervan te evalueren.  

Diezelfde suspensie werd ook doorheen een Costar® Transwell™ (Costar, Corning Inc., Corning, NY, 

USA) met een polyester membraan en een poriegrootte van 3.0 µm gefilterd. Hierbij werd het welletje 

gedeeltelijk gevuld met HBSS en de filter zelf met een kleine hoeveelheid van de suspensie. Nadien 

werd de suspensie in het filtertje bij een temperatuur van 37°C gecentrifugeerd aan 1500 rpm 

gedurende 10 minuten. 

Er werd een 20%, 40%, 60% en 95% Percoll® oplossing (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) 

gemaakt, zoals beschreven door Laflamme et al., 2005. In een 15 ml BD Falcon™ buisje (BD 

Biosciences, San Jose, California, USA) werd achtereenvolgens 2 ml van de 20%, 40% en 60% 

Percoll oplossingen en 0.1 ml van de 95% Percoll oplossing aangebracht. Hierop werd 7 ml van de 

semen-suspensie aangebracht. Het Falcon™ buisje werd vervolgens bij 3°C gedurende 30 minuten 

gecentrifugeerd op 900G. 

Dit protocol werd aangepast door in een 15ml Falcon buisje eerst 2ml van de 20% oplossing aan te 

brengen, waarna met een Pasteurpipette 2 ml van de 40% oplossing onder de 20% oplossing 

gebracht werd. Hierna werden achtereenvolgens met een Pasteurpipette 2 ml van de 60% oplossing 

en 100µl van de 95% oplossing onder de onderstaande laag aangebracht. Hierboven op werd 

opnieuw 7 ml van de spermasuspensie gepipetteerd. 

Om de scheiding tussen spermacellen en andere celtypes te bekomen werden (zonder voorafgaande 

behandelingen) beide zaadleiders uit de eppendorf buisjes verwijderd, waarna de eppendorf buisjes 

gedurende 10 minuten op 800g gecentrifugeerd werden. Nadat het supernatans verwijderd was, werd 

1 ml HBSS toegevoegd en de pellet geresuspendeerd, waarna opnieuw 10 minuten gecentrifugeerd 

werd op 800g. Deze laatste stap werd nogmaals herhaald, waarna het supernatans gecontroleerd 

werd op de aanwezigheid van spermacellen en andere celtypes.  

3.1.1.2.2. Wassen van de spermatozoa 
Na het centrifugeren werd 1 ml van het spermastaal met een Pasteurpipette opgevangen en in 

suspensie gebracht met 1mL HBSS. Deze suspensie werd gedurende 10 minuten gecentrifugeerd op 



3. Experimenteel onderzoek 

24 
IMMUNOCONTRACEPTIE BIJ DUIVEN 

800g. Vervolgens werd het supernatans afgeheveld en de pellet opnieuw in suspensie gebracht met 

HBSS. Hierna volgden nog twee wasbeurten. 

3.1.1.2.3. Het tellen van de spermacellen 
Na het wassen werd het supernatans opnieuw afgeheveld, waarna de pellet geresuspendeerd wordt 

met 1 ml HBSS. De telling werd uitgevoerd met een Bürkerse telkamer, bij een vergroting van 400 

maal. De suspensie werd niet gekleurd, aangezien voor deze studie het onderscheid tussen levende 

en dode spermacellen niet noodzakelijk is; bovendien zijn vogelspermacellen ongevoelig voor de 

kleuringen die aangewend worden bij zoogdierspermacellen.  

3.1.1.3. Bereiding van het vaccin 
Er werd een 1:1 emulsie gemaakt van de spermasuspensie (met een minimale concentratie van 1x 

105 spermacellen per duif) en het Incomplete Freund’s Adjuvans (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, 

USA).  

3.1.2. Resultaten 

3.1.2.1. Verzamelen van het semen 
De suspensie die bekomen werd door sectie van de mannelijke geslachtsorganen in een petrischaal 

bleek naast een grote hoeveelheid spermacellen ook een grote hoeveelheid erythrocyten en debris te 

bevatten. Na incubatie van de zaadleiders gedurende 15 minuten in verwarmde (37°C) HBSS werd -in 

vergelijk met bovenstaand resultaat- een lagere concentratie aan spermacellen bekomen, maar 

eveneens minder aanwezigheid van erythrocyten. Bovendien was er in deze stalen amper debris 

aanwezig. Het spoelen van de zaadleiders bleek technisch niet mogelijk met de middelen die 

voorhanden waren.  

3.1.2.2. Opzuiveren van de spermacellen 
Na filtratie van de suspensie doorheen de BD Falcon™ Cell Strainer (BD Biosciences, San Jose, 

California, USA) bleek dat zowel de spermatozoa als de andere aanwezige cellen (voornamelijk 

erythrocyten) doorheen de poriën gemigreerd waren. Er werd bijgevolg geen scheiding van de cellen 

bekomen. 

Door de suspensie door een polyester membraan met een poriegrootte van 3.0µm (® Transwell™; 

Costar, Corning Inc., Corning, NY, USA) te filteren, bleven teveel spermatozoa achter om te kunnen 

spreken van een goede scheiding van de spermatozoa en de andere cellen. Na het filtertje met de 

suspensie gedurende 10 minuten aan 1500rpm (bij een temperatuur van 37°C) te centrifugeren, 

werden in het filtraat niet enkel spermacellen maar ook somatische cellen zoals erythrocyten 

teruggevonden. 

Bij het gebruik van de Percoll® (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) gradiënt werden wisselende 

resultaten bekomen. De spermatozoa werden bij een eerste poging zichtbaar als een afzonderlijke 

band van cellen, gescheiden van de erythrocyten die als een pellet aanwezig waren op de bodem van 

het Falcon buisje. Deze manier van scheiden kon echter niet herhaald worden. Ook na aanpassing 

van het protocol werd geen optimale scheiding van spermacellen en andere celtypes bekomen. 
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Door het wassen van de spermacellen werd een scheiding van de verschillende celtypes verkregen. In 

de pellet die ontstond na centrifugeren van de spermasuspensie was ongeveer een 50:50 ratio 

sperma- en rode bloedcellen aanwezig. Nadat deze pellet geresuspendeerd en opnieuw 

gecentrifugeerd was, bleek de ratio sperma- op rode bloedcellen in de pellet gedaald. In het 

bovenstaande supernatans was het aantal spermacellen toegenomen. Na opnieuw resuspenderen en 

centrifugeren bestond de pellet voornamelijk uit rode bloedcellen. De spermacel-rode bloedcel-ratio in 

het supernatans bedroeg tot 90:10. 

Per ml suspensie bekomen door incisie van de testes, epididymes en zaadleiders van één doffer werd 

een concentratie van 1.5 x 106 verkregen. Na het wassen van de spermacellen afkomstig uit de 

zaadleiders van één doffer, bedroeg de concentratie gemiddeld 1.39x 106 . 

3.1.3. Conclusie 
Door sectie van testes, epididymes en zaadleiders werd een hogere concentratie aan spermacellen, 

evenals rode bloedcellen en debris verkregen dan wanneer men de zaadleiders 15 minuten laat 

incuberen in HBSS bij 37°C. De correcte opbouw van de Percoll-gradiënt werd nagegaan door het 

toepassen van een kleurgradiënt. Deze methode voor de scheiding van cellen bleek echter niet 

herhaalbaar. Het wassen van de inhoud van de zaadleiders bleek de meest efficiënte manier om 

scheiding van de celtypes te bekomen. Het verzamelen van het sperma uit de zaadleiders gevolgd 

door het wasprotocol bleek dan ook de beste manier om een voldoende hoge zuiverheidsgraad en 

voldoende hoge concentratie aan spermacellen te combineren. 

3.2. VACCINATIE 

Inleiding 
Zowel mannelijke als vrouwelijke duiven worden met het hoger beschreven spermavaccin 

gevaccineerd. De dieren worden klinisch opgevolgd om na te gaan of er nevenreacties ontstaan. Elke 

14 dagen wordt er een bloedstaal genomen bij alle dieren om na te gaan of er een immuunrespons 

optreedt. 

3.2.1. Materiaal en methoden 

3.2.1.1. Duiven 
Zestien reeds gekoppelde mannelijke en vrouwelijke duiven (Columba livia) en werden gehuisvest in 

een binnenvolière (2mx2mx2m). De dieren werden ad libitum gevoederd met een compleet 

commercieel duivenvoeder. Drinkwater werd ad libitum verschaft, evenals grit. Verder werd voldoende 

nestmateriaal voorzien. Alle dieren werden individueel peroraal behandeld tegen Trichomonas 

flagellaten met een metronidazole preparaat (Flagyl®, Sanofi Aventis, Lyon, France).  

3.2.1.2. Vaccinatie 
Op dag 0, 14 en 21 werd vers vaccin aangemaakt en hiervan werd per duif 0.5 ml subcutaan in de nek 

geïnjecteerd, waarbij de naald weg van de kop gericht werd. 
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3.2.1.3. Klinische opvolging 
De dieren werden dagelijks klinisch geëvalueerd. De eerste drie dagen na elke toediening werd de 

aanwezigheid van entknobbels onderzocht. Ook de eiproductie werd opgevolgd. 

3.2.1.4. Serum verzameling 
Op dag 0, 14 en 21 werd bij alle duiven minimaal 1 ml bloed afgenomen vanuit de vleugelvene (v. 

ulnaris superficialis) met behulp van een gehepariniseerde 24 gauge naald en een 2 ml spuit. Het 

bloed werd direct na afname overgeheveld in gehepariniseerde buisjes, welke gedurende 10 minuten 

bij 1500 rpm gecentrifugeerd werden. Het serum werd met een 200 µl pipet overgebracht in steriele 

eppendorf buisjes, welke nadien bewaard werden bij een temperatuur van -20°C. 

3.2.2. Resultaten 

3.2.2.1. Klinische opvolging 
Alle dieren bleven klinisch gezond gedurende de proef. Afgezien van de ontwikkeling van kleine 

entknobbels bij ongeveer 25% van de dieren werden geen neveneffecten waargenomen. De 

eiproductie en het broeds gedrag bleven aanwezig. Gedurende de proef werd slechts één duivenjong 

geboren. 

3.3. AANMAAK ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY OF ELISA 

Inleiding 
Om na te gaan of er al dan niet een immuunrespons optreedt bij de duiven, moet een Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay of ELISA op punt gesteld worden. 

3.3.1. Materiaal en methoden 
Volgende wasbuffer werd gebruikt voor alle wasstappen in onderstaand protocol: 

1,2 gram NaH2PO42H20 

11,2 gram Na2HPO412H2O 

25,5 gram NaCl 

1mL Tween 20 

2L zuiver gedemineraliseerd water. 

Alle sera en antistoffen zijn verdund in 1% (w/v) BSA in PBS. 

Polystyreen 96-well platen (Maxisorp Surface, Nunc, Roskilde) worden gecoat met een suspensie van 

een gewassen spermapellet in 6 ml 0.1 mol/L Na2HPO4 (PH 9.0). De pellet werd bekomen door de 

zaadleiders van 1 doffer in 1 ml PBS 30 minuten te incuberen bij kamertemperatuur en deze 

vervolgens drie keer te wassen gedurende 10 minuten op 800g. Vervolgens werd het staal op 

1500rpm gedurende 10 minuten gecentrifugeerd. De suspensie werd afgeheveld en de pellet opgelost 

in 0.1mol/L Na2HPO4. De pH van de oplossing werd geregeld door NaOH of HCl toe te voegen 

naargelang deze te basisch of zuur was. De gecoate platen werden een nacht geïncubeerd bij 4°C. 

De platen werden vier keer gewassen (wasbuffer zoals hierboven beschreven) en nadien geblokt met 

3% (w/v) BSA in PBS. De platen werden gedurende 2 uur bij 37°C geplaatst. Dit wordt gevolgd door 

drie keer wassen (met de wasbuffer zoals hierboven beschreven). Om de ELISA op punt te stellen 
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werd sera van vier gevaccineerde dieren (na de derde immunisatie) en twee niet gevaccineerde 

dieren gebruikt. De sera werden 10-voudig verdund met 1% BSA in PBS en van de verdunningen 10-1 

tot 10-10 werd 100 µl aangebracht per welletje, waarna de platen een nacht geïncubeerd werden bij 

4°C. De platen werden 3 keer gewassen (met de wasbuffer zoals hierboven beschreven) en daarna 

met HRP-geconjugeerd Bird IgG-heavy and light chain Antibody (1/1000 verdunning met 1% BSA; 100 

µL/welletje) geïncubeerd bij 20°C gedurende 1h. De platen werden daarna drie keer gewassen met 

substraat buffer (fosfaat-citraat buffer met natriumperboraat; Sigma). Hierna werd nog eens vijf maal 

gewassen met de wasbuffer. 

De welletjes werden gecoat met 100µL O-Phenyleen diamine dihydrochloride (OPD). Hiervoor werd 

10mg OPD opgelost in 15 ml citroenzuurbuffer (pH 5,0) samen met 120 µL 27% H2O2, waarna de 

platen gedurende 20 minuten in een donkere ruimte geplaatst werden bij kamertemperatuur. De 

reactie werd na 20 minuten stopgezet met 50µL 2,5 M zoutzuur (50 ml HCl 37% in 160mL H20) per 

welletje toe te voegen. 

Tot slot werd de optische densiteit (OD) bij 450 nm gemeten door een microplaatlezer. 

3.3.2. Resultaten 
De OD-resultaten verkregen uit de ELISA op de eerste plaat zijn weergegeven in tabel 1. De blanco 

meting bedroeg 0.041. De resultaten bekomen op een tweede plaat werden niet weergegeven, 

aangezien daar een foutieve incubatietijd ingesteld was, waardoor de resultaten niet geïnterpreteerd 

kunnen worden. 

 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

Duif  1 0.178 0.221 0.216 0.180 0.196 0.263 0.206 0.258 0.202 0.182 
Duif  2 0.170 0.217 0.221 0.208 0.191 0.180 0.210 0.237 0.212 0.190 
Duif  3 0.122 0.191 0.209 0.217 0.206 0.204 0.211 0.294 0.207 0.184 
Duif  4 0.135 0.175 0.208 0.196 0.196 0.208 0.302 0.251 0.212 0.195 
N1 0.136 0.175 0.209 0.203 0.215 0.194 0.220 0.236 0.209 0.191 
N2 0.141 0.139 0.218 0.186 0.194 0.198 0.199 0.203 0.212 0.053 
Tabel 1. De rijen (van links naar rechts) geven de seriële dilutie weer. In de kolommen (van boven 
naar onder) sera van 4 duiven (Duif 1, 2, 3 en 4) die drie maal geïmmuniseerd werden, evenals sera 
van twee niet-geïmmuniseerde dieren (N1 en N2). 

 

3.3.3. Conclusie 
Een resultaat werd beschouwd als positief wanneer dit groter was dan de gemiddelde optische 

densiteit ± drie standaarddeviaties van de overeenkomstige verdunning van sera afkomstig van de 

onbehandelde dieren. Uit de tabel blijkt dat er geen antistoffen aangetoond konden worden. Mogelijke 

redenen hiervoor zijn ondermeer een tekort aan zuivere antigenen bij coating van de plaat, een 

absolute afwezigheid van antistoffen in de sera, onvoldoende incubatietijd van het antiserum. 
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3.4. DISCUSSIE 
Uit de resultaten blijkt dat voor het bekomen van een zuiver spermastaal (via de hierboven 

beschreven technieken) het semen best verzameld wordt vanuit de zaadleiders. Na verzameling dient 

het staal gewassen te worden om het seminaal plasma te verwijderen. 

Elke immuunrespons die geïnduceerd wordt door een antigen kan aanschouwd worden als een 

individueel uniek en variabel antwoord (Fayrer-Hosken, 2008). 

Om de antistof-productie te stimuleren moet een antigen niet alleen een minimale hoeveelheid aan 

relevante B cel epitopen bevatten, maar ook in staat zijn T helper cellen aan te wakkeren (Delves, 

2002). Deze T helper cellen herkennen echter vaak andere epitopen op het antigen dan deze die de B 

cel herkent. Een bijkomende stimulus onder de vorm van een adjuvans, kan de immuunrespons 

tegenover het antigen nog versterken. Dit is niet onbelangrijk bij het gebruik van lichaamseigen 

antigenen zoals sperma-antigenen. Freund’s incomplete adjuvans is een water-in-olie emulsie, waarin 

het antigen geïncorporeerd wordt. De afgifte van het antigen vanuit de waterige fase van de emulsie 

gebeurt traag, waardoor de immuunrespons langer onderhouden wordt (Tizard, 2004). 

Subcutane en intramusculaire toediening vormen de meest eenvoudige administratieroutes (Tizard, 

2004). Subcutaan toedienen van een vaccin zou in vergelijking met de intramusculaire route een 

minder grote immuunrespons opwekken, maar deze zou echter langer onderhouden worden. 

Bovendien vertonen de dieren over het algemeen minder en minder ernstige nevenwerkingen na een 

onderhuidse toediening. Alhoewel de productie van systemische IgG antistoffen voldoende 

fertiliteitsdaling zou kunnen veroorzaken, is het volgens andere onderzoekers van groot belang een 

lokale mucosale immuunrespons ter hoogte van de genitaaltractus te induceren (Delves, 2002). 

Bijgevolg dient onderzocht te worden of bv. intracloacale, intra-uteriene of intranasale toediening een 

lokale immuunrespons ter hoogte van de geslachtstractus kan veroorzaken. 

Immunisatie van dieren is sterk afhankelijk van de toepassing van een correct vaccinatieschema 

(Delves, 2002). De ontwikkeling van een vaccinatieschema om immuniteit op te wekken ter hoogte 

van de genitaaltractus is echter nog volop aan de gang bij zoogdieren. 

Voor de ontwikkeling van antistoffen ter hoogte van de vrouwelijke geslachtstractus zou de intranasale 

route een zeer efficiënte methode vormen (Mestecky en Russell, 2000). Indien antistoffen tegenover 

acrosomale antigenen in voldoende hoge concentraties aanwezig zijn ter hoogte van de secreties in 

de eileider, kan dit resulteren in een fertiliteitsdaling bij vrouwelijke individuen. Een groot voordeel ten 

opzichte van mannelijke individuen is dat er bij de neutralisatie van spermatozoa ter hoogte van de 

eileider sprake is van enkele honderden spermatozoa, tegenover 108 à 109 spermacellen bij het 

mannetje. 

In dit onderzoek konden na actieve immunisatie met volledige spermatozoa geen specifieke 

antistoffen aangetoond worden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: 

1. De afwezigheid van een antistoffen-respons bv. door het gebruik van een onvoldoende 

efficiënte administratieroute, een inefficiënt vaccinatieschema, onvoldoende 
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antigenconcentratie in het vaccin of het gebruik van een te zwak adjuvans. Bijkomend kan 

de afwezigheid van een humorale respons ook wijzen op een (ongekend) immunologisch 

of fysiologisch verschil tussen zoogdieren en vogels. Zo werd ter hoogte van het rete 

testis van zoogdieren de aanwezigheid van serumproteïnes en antistoffen aangetoond, 

hetgeen wijst op een lokale zwakke plek in de bloed-testis barriére (Koskimies et al., 

1971). Vermoedelijk berust de werking van spermavaccins bij zoogdieren op het luminaal 

contact tussen de gameten en IgG ter hoogte van deze zwakke plek (Diekman en Herr, 

1997). Verder onderzoek dient uit te wijzen of dit ook bij de doffer mogelijk is. 

2. Een tweede mogelijkheid is dat de aanwezige antistoffen niet gemeten werden doordat er 

een te lage hoeveelheid antigenen op de plaat werd gecoat, of omdat de antigenen die 

aangewend werden bij het coaten onvoldoende gezuiverd waren van sterisch hinderende 

molecules. Ook andere tekortkomingen bij de ontwikkeling van de ELISA-test zoals een te 

korte incubatietijd van het antiserum zijn mogelijk. Aangezien een positieve controle niet 

mogelijk was door het gebrek aan commercieel beschikbare anti-sperma-antistoffen, 

wordt een correcte interpretatie bemoeilijkt. 

  

Verder onderzoek, waarbij verschillende administratie-routes en adjuvantia aangewend worden, dringt 

zich op. Bovendien dient men, indien systemische aanwezigheid van IgG molecules aangetoond 

wordt ook na te gaan of deze ook aanwezig zijn in geëjaculeerd sperma en of de spermamotiliteit en 

het bevruchtend vermogen van de spermacellen erdoor aangetast wordt. Ook voor de identificatie van 

epitopen op het sperma-oppervlak bij duiven is verder onderzoek vereist. Dit zou namelijk de 

mogelijkheid bieden de antistofrespons te potentiëren door enkel specifieke functionele epitopen aan 

te wenden en deze herhaaldelijk te kopiëren (Hardy et al., 2002a; Hardy et al., 2002b). 
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