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SAMENVATTING 

 

Intersexualiteit komt bij alle gedomesticeerde diersoorten voor. Bij geiten wordt echter een hogere 

frequentie waargenomen. Door het fokken naar hoornloze dieren werd opgemerkt dat hoornloosheid 

gepaard gaat met intersexualiteit. Genetische XX individuen die homozygoot voor dit kenmerk (PIS = 

Polled Intersex Syndrome) zijn, bleken een XX sex reversal met testiculaire ontwikkeling te hebben 

ondergaan. Bij geen enkele van de onderzochte aangetaste individuen kon echter een Y-chromosoom 

of een SRY (Sex Region of the Y chromosome) gen aangetoond worden. Hieruit bleek dat het Y 

chromosoom niet altijd nodig is voor de testiculaire ontwikkeling. De geslachtsdifferentiatie wordt door 

een cascade van genen geregeld, zowel door SRY als door autosomale en X-gelinkte genen. Door de 

ontwikkelingen in de moleculaire genetica, kon de PIS mutatie gelokaliseerd worden op het capriene 

chromosoom 1 op band q43. Door de sequentievergelijking van het DNA van gehoornde normale en 

hoornloze sex reversed dieren werd onthuld dat de PIS mutatie uit een 11,7-kb DNA deletiefragment 

bestaat. Deze deletie is betrokken bij de transcriptie van drie genen (PISRT1, FOXL2 en PFOXic) die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gonaden. Aangezien XX individuen die homozygoot zijn voor 

deze deletie een verregaande vorm van vermannelijking ondergaan, lijkt het erop dat de PIS regio 

belangrijk is voor de ovariële differentiatie. Het capriene DNA segment 1q43 bleek homoloog te zijn 

aan het humane chromosoomsegment 3q23. Dit segment wordt geassocieerd met BPES 

(Blepharophimosis Ptosis Epicanthus inversus Syndrome), een afwijking die gepaard gaat met 

craniofaciale defecten en stoornissen in de ovariële ontwikkeling. In verdere onderzoeken naar de 

specifieke rol van PISRT1, FOXL2 en PFOXic werd de plaats en het tijdstip van de expressie van 

deze genen onderzocht. Ook werden transgene en knock-out mutanten van de PIS deletie aan een 

nader onderzoek onderworpen. 
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1. INLEIDING  

 

Het Polled Intersex Syndrome (PIS) bij geiten werd al meer dan honderd jaar geleden opgemerkt. 

Door hoornloze bokken en geiten in te zetten voor de fok was men verzekerd van een grotendeels 

hoornloos nageslacht aangezien het gen voor hoornloosheid dominant is. Hoornloze dieren zijn 

gemakkelijker te hanteren en met natuurlijk hoornloze dieren werd de pijnlijke onthoorning vermeden. 

Samen met de toename van hoornloosheid, werden in bepaalde kuddes abnormale 

geslachtsverhoudingen met een overmaat aan mannelijke dieren en dieren met abnormale 

geslachtsdifferentiatie gezien. Door deze intersexen te beschouwen als genetisch vrouwelijke dieren, 

werd een meer normale geslachtsverhouding bekomen. Deze genetisch XX dieren ondergaan onder 

invloed van de PIS mutatie in homozygote vorm een female-to-male sex reversal. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

2.1. INTERSEXUALITEIT 

 

Een intersex of hermafrodiet is een individu waarbij de kenmerken voor geslachtsbepaling niet 

overeenkomen met één geslacht. De geslachtskenmerken zijn hierbij zowel van mannelijke als van 

vrouwelijke aard. Deze afwijkende kenmerken situeren zich op het gebied van genetica 

(geslachtschromosomen), histologie van de geslachtsorganen, morfologie van het 

voortplantingsstelsel en uitzicht van de externe genitaliën (Ramadan en El Hassan, 1989; Yadav et 

al., 1993; Hafez et al., 2005). 

Het geslacht op genetisch niveau (XX of XY) wordt bepaald bij de bevruchting. Klassiek worden twee 

stappen onderscheiden in de differentiatie van zoogdiergeslachten: het genetisch geslacht wordt 

vertaald naar het geslacht van de voortplantingsorganen (ovaria of testes) en dit wordt uiteindelijk 

vertaald naar het fenotypisch geslacht (vrouwelijk of mannelijk). De eerste stap wordt gecontroleerd 

door geslachtsbepalende genen, terwijl de tweede bepaald wordt door de productie van hormonen 

door de gonaden. Door de aanwezigheid van een Y chromosoom wordt uit de ongedifferentiëerde 

gonaden testes gevormd. De Leydigcellen van deze testes gaan dan androgenen vormen waardoor 

de mannelijke geslachtsorganen uit het kanaal van Wolff en de externe genitaliën gevormd worden. 

De ontwikkeling van de kanalen van Müller wordt geïnhibeerd door het Anti-Mülleriaans Hormoon 

(AMH) dat gevormd wordt door de Sertolicellen. In afwezigheid van het Y chromosoom kan de 

ovariële differentiatie doorgaan en de vorming van de vrouwelijke geslachtsorganen uit de kanalen 

van Müller.  In dit proces kunnen er op elk moment fouten optreden (Kent et al., 1988; Vaiman et al., 

2000). 

Intersexualiteit kan verder  opgedeeld worden in waar hermafrodisme en pseudohermafrodisme. Ware 

hermafrodieten bevatten zowel ovarieel als testiculair weefsel. Waar hermafrodisme kan nog 

ingedeeld worden in verschillende groepen: bilateraal hermafrodisme waarbij zowel links als rechts 

een ovotestis aanwezig is, unilateraal hermafrodisme waarbij enerzijds een ovotestis aanwezig is en 

anderzijds ofwel ovarieel of testiculair weefsel en lateraal hermafrodisme waarbij aan de ene zijde 

ovarieel weefsel aanwezig is, terwijl aan de andere zijde testiculair weefsel aanwezig is (Ramadan en 

El Hassan, 1989). 

Een pseudohermafrodiet daarentegen heeft ofwel mannelijke ofwel vrouwelijke gonaden, waarbij er 

afwijkingen zijn in de andere kenmerken die het geslacht bepalen (Hafez et al., 2005). Een mannelijke 

pseudohermafrodiet bezit testiculair weefsel waarbij de secundaire geslachtskenmerken in meer of 

mindere mate vrouwelijk zijn, terwijl een vrouwelijke pseudohermafrodiet  ovarieel weefsel bezit en de 

secundaire geslachtskenmerken mannelijk zijn (Ramadan en El Hassan, 1989). 

 

Tegenwoordig heeft de term intersex de voorkeur en kan zelfs gebruikt worden indien de exacte 

samenstelling van de geslachtsorganen niet gekend is. Een intersex is dus een individu dat zowel 

mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertoont (Smith en Sherman, 1994). 
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In verscheidene studies werden verschillende soorten intersexualiteit aangetoond, waaronder de 

volgende: 

 

Freemartinisme wordt gezien bij zowel grote als kleine herkauwers en heel zelden bij het varken. Het 

is de meest voorkomende vorm van intersexualiteit bij rundvee (Peretti et al., 2008) waar het ook het 

meest werd bestudeerd (Ladds, 1993). Freemartinisme treedt op wanneer een vrouwelijke foetus de 

uterus deelt met een mannelijk individu. Er ontstaan vasculaire connecties tussen de 

placentamembranen van beide foeti (vaatanastomosen). Door het uitwisselen van bloed en lymfocyten 

tussen de twee kalveren ontwikkelt zich XX/XY chimerisme (2n = 60, XX/XY) en vindt er 

masculinisatie van de vrouwelijke tweeling plaats. De vrouwelijke tweelingen zijn steriel, hebben 

ovariële hypoplasie en geen eileiders. De uitwendige genitaliën zijn daarentegen wel aanwezig 

(Ladds, 1993; Eilts en Huey, 2004; Peretti et al., 2008). De variatie van de veranderingen in het 

vrouwelijke voortplantingsstelsel hangt af van het tijdstip waarop de placentale anastomosen gevormd 

worden en het Anti-Mülleriaans Hormoon (AMH) en testosteron hun werking kunnen uitoefenen. Dit 

gaat van een meer vrouwelijk fenotype tot een bijna mannelijk fenotype (Peretti et al., 2008). De graad 

van vermannelijking is niet gerelateerd met de XX:XY ratio van de lymfocyten (Ladds, 1993). In 90 % 

(11/12) van dit soort zwangerschappen zijn de vrouwelijke dieren freemartins en onvruchtbaar (Ladds, 

1993; Eilts en Huey, 2004; Peretti et al., 2008). Het is niet duidelijk waarom niet alle vrouwelijke co-

tweelingen freemartins zijn (Ladds, 1993). Meestal is de mannelijke helft van de tweeling normaal 

(Ladds, 1993), ondanks de aanwezigheid van XX-cellen; bij sommige stieren wordt er echter ook 

verminderde vruchtbaarheid gezien (Eilts en Huey, 2004). 

 

Mosaicisme wordt ook geassocieerd met intersexualiteit. Hierbij bevat een deel van de lichaamscellen 

een andere chromosomale samenstelling dan de andere cellen, hoewel al deze cellen uit dezelfde 

zygote ontstaan. In tegenstelling tot chimerisme, waarbij enkel cellen van hemapoëtische oorsprong 

betrokken zijn, kunnen bij mosaicisme verschillende soorten weefsels betrokken zijn (Ladds, 1993). 

Deze afwijkingen ontstaan door niet-disjunctie gedurende de mitose bij een XY-zygote waarbij niet-

disjunctie van het X-chromosoom kan plaatsvinden en XY/XXY-mozaïekindividuen ontstaan (Van 

Zeveren, 2008). 

 

Androgene ongevoeligheid of testisculaire vervrouwelijking wordt gezien bij rundvee, schapen, 

varkens en mensen (Ladds, 1993). De ziekte is X-gerelateerd en recessief (Creta et al., 2010) en 

wordt veroorzaakt door mutaties in het Androgeen Receptor gen (AR) (Galani et al., 2008). Er is een 

tekort aan intracellulaire androgene receptoren (AR) (Ladds, 1993) die de activiteit van testosteron en 

dihydrotestosteron regelen. Hierdoor is er een complete of gedeeltelijke ongevoeligheid voor 

androgenen (Creta et al., 2010), waardoor er geen normale ontwikkeling plaatsvindt van zowel 

inwendige als uitwendige geslachtsorganen bij mannelijke (XY) individuen. Fenotypisch kan dit 

variëren van mannelijke onvruchtbaarheid tot een volledig normaal vrouwelijk fenotype (Galani et al., 

2008). 
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XY sex reversal bij het paard is een aandoening waarbij aangetaste paarden het karyotype van een 

hengst (XY) bevatten maar zich toch tot merries ontwikkelen. Deze aandoening wordt veroorzaakt 

door een autosomaal dominant gen. Door de verschillende penetrantie van het gen varieert het 

fenotype van bijna normale merries tot intersexen (Kent et al., 1988). 

 

XX sex reversal is een syndroom dat voorkomt bij vrouwelijke XX individuen, waarbij een ander gen 

zich als het Y chromosoom gedraagt waardoor er mannelijke kenmerken ontstaan. Het werd gezien bij 

varkens en geiten, waarbij dit autosomale gen zich op een recessieve manier gedraagt. Zoals verder 

wordt uitgediept zou dit gen bij geiten hetzelfde zijn als het dominante gen voor hoornloosheid of is het 

er minstens dicht mee gelinkt op eenzelfde chromosoom. Hierdoor zijn XX geiten die homozygoot zijn 

voor het kenmerk hoornloosheid intersexen en bezitten ze testes of ovotestes en een meer of mindere 

graad van vermannelijking (Ladds, 1993). 

 

2.2. INTERSEXUALITEIT BIJ DE GEIT 

 

Intersexualiteit komt meer voor bij geiten dan bij eender welke andere gedomesticeerde diersoort 

(Bosu en Basrus, 1983; Ramadan en El Hassan, 1989; Yadav et al., 1993; Hafez et al., 2005). 

Het voorkomen hiervan varieert van 2 tot 15% en is een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid bij 

geiten (Bosu en Basrus, 1983). Er werd vastgesteld dat intersexualiteit meer voorkomt bij bepaalde 

soorten van melkgeiten zoals de soorten Saanen, Alpine en Toggenburg (Ramadan en El Hassan, 

1989; Yadav et al., 1993). 

Er werd ook gezien dat de frequentie van intersexualiteit hoger is bij tweelingen en drielingen dan bij 

eenlingen (Yadav et al., 1993). Deze intersexen worden beschouwd als mannelijke 

pseudohermafrodieten omdat een meerderheid in het bezit is van testes (Pugh, 2002). 

Intersexualiteit bij geiten gaat gepaard met het al dan niet gehoornd zijn van de dieren. Intersexualiteit 

bij gehoornde geiten is extreem zelden en onderzoek van de desbetreffende dieren gaf een 60,XX/XY 

chromosoom configuratie weer. Intersexualiteit geassocieerd met hoornloosheid daarentegen komt 

wel geregeld voor en de chromosoom configuratie van deze hoornloze intersexen is steeds 60,XX. Dit 

zijn dus genetisch vrouwelijke dieren (Yadav et al., 1993). Hierdoor begon men te denken dat deze 

intersexualiteit veroorzaakt wordt door genetische factoren en werd er gesuggereerd dat de oorzaak 

hiervan een pleiotroop effect van het dominante gen voor hoornloosheid ofwel een recessieve 

genetische factor dichtbij het gen voor hoornloosheid is. Later dacht men dat hoornloosheid en 

intersexualiteit te wijten zijn aan resp. een dominant en een recessief gen en dat deze genen 

gekoppeld zijn. Verder werd gesuggereerd dat het gen voor intersexualiteit incomplete penetrantie 

vertoont. (Ramadan en El Hassan, 1989) 

Hoornloosheid is niet de enige oorzaak van intersexualiteit bij de geit. Chimerisme, dat voornamelijk 

veroorzaakt wordt door het freemartin syndroom in tweelingzwangerschappen met verschillende sexe, 

kan ook leiden tot intersexen bij geiten. Hierbij is hoornloosheid niet geassocieerd met chimerisme. 

(Monteagudo et al., 2008) Freemartinisme komt bij geiten echter heel zelden voor (Short et al., 1968). 
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2.3. POLLED INTERSEX SYNDROME (PIS) 

 

2.3.1. Hoornloosheid 

 

Fig. 1: Twee bokken, de ene gehoornd (a) en de andere ongehoornd (b) (uit Vaiman en Pailhoux, 2000). 

 

Ongeveer 100 jaar geleden begon men hoornloze bokken te gebruiken om een hoornloos nageslacht 

te verkrijgen (fig. 1). In de landbouw wordt een gebrek aan hoornen beschouwd als een voordeel 

zodat andere dieren en mensen niet gekwetst kunnen worden door deze hoornen (Vaiman et al., 

2000) en de geiten zo gemakkelijker gemanipuleerd kunnen worden (Vaiman et al., 1996; Pailhoux et 

al., 2001). 

Jong rundvee en jonge geiten worden dus vaak onthoornd maar dit proces is pijnlijk aangezien 

hoornen levende structuren zijn. Bij het gebruik van natuurlijk hoornloze dieren wordt deze operatie 

vermeden (Vaiman et al., 2000). In de jaren „20 werd door stamboek analyse aangetoond dat de 

afwezigheid van hoornen monogenetisch, autosomaal en dominant is in beide geslachten. Het gen dat 

hiervoor verantwoordelijk is, werd P genoemd (Polled = hoornloos) (Schibler et al., 2000; Vaiman et 

al., 2000; Pailhoux et al., 2005). 

Door deze situatie werd het makkelijk om grote kuddes hoornloze geiten te kweken en dit werd dan 

ook gedaan in verschillende landen zoals in Oost-Europa, Zwitserland, Frankrijk, Zuid-Amerika,  

Israël, … (Vaiman et al., 1996; Pailhoux et al., 2005). 

Het kenmerk ging ook samen met een verhoogde worpgrootte bij heterozygote (Pp) vrouwelijke 

individuen (Vaiman et al., 1996). 

 

2.3.2. Abnormale geslachtsverhouding 

 

Een bijkomend effect dat bij deze kuddes van hoornloze geiten voorkwam, was het optreden van 

abnormale geslachtsverhoudingen. Er werd een overschot aan fenotypisch mannelijke dieren geteld 

(Eaton, 1944; Pailhoux et al., 2005). 

In verschillende studies werden de volgende verhoudingen geteld: 130,7 bokken per 100 ooien, 115 

bokken per 100 ooien, 139 bokken per 100 ooien, 115 bokken per 100 ooien en 184 bokken per 100 
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ooien (Eaton, 1944). Samen met deze abnormale verhoudingen werd bij velen van de fenotypisch 

mannelijke individuen onvruchtbaarheid opgemerkt (Vaiman et al., 1996; Pailhoux et al., 2005). 

 

2.3.3. Intersexen 

 

Los hiervan werden gevallen van abnormale geslachtsdifferentiatie bij geiten gemeld (Vaiman et al., 

2000). Door deze intersexen als genetisch vrouwelijk te beschouwen, werd de 50:50 

geslachtsverhouding meer benaderd die ook bij andere landbouwhuisdieren wordt gezien. Hierdoor 

werd gesuggereerd dat een groot deel van de intersexen genetisch vrouwelijk was (Eaton, 1944). 

Hierna bleef er nog steeds een overschot aan mannelijke individuen waardoor gesuggereerd werd dat 

ook de meer mannelijke intersexen onterecht als mannelijke individuen werden geteld en dat steriele 

bokken als genotypisch vrouwelijk moesten beschouwd worden (Vaiman et al., 2000). Door onderzoek 

naar het karyotype kwam later aan het licht dat deze dieren inderdaad een vrouwelijk chromosomaal 

karakter bevatten, nl. 2n=60,XX (Vaiman et al., 1996). Deze dieren kunnen beschouwd worden als 

mannelijke pseudohermafrodieten daar hun geslachtsorganen zowel morfologisch als histologisch op 

testes gelijken en hun uitwendige geslachtsorganen in meer of mindere mate vermannelijking (van 

bijna normaal mannelijk tot bijna normaal vrouwelijk) vertonen. Zelden zijn het ware hermafrodieten 

met zowel ovarieel als testiculair weefsel (Short et al., 1968; Pailhoux et al., 1994; Schibler et al., 

2000). 

 

2.3.4. Eigenschappen, geassocieerd met de verschillende genotypen m.b.t. hoorndracht 

 

2.3.4.1. Homozygote XY individuen 

Al vroeg werd de vraag gesteld hoe het zat met de vruchtbaarheid van homozygote bokken. Men 

vroeg zich af waarom deze mannelijke individuen niet onvruchtbaar waren (Eaton, 1944). Er werd 

gemeld dat sommige hoornloze P/P mannelijke individuen vrouwelijke kenmerken vertoonden 

waaronder lactatie en dat ze afwijkingen vertoonden aan het reproductiestelsel (Basrur en Kanagawa, 

1969). Later werd aangetoond dat bij 80% van de P/P genetische XY individuen mechanische 

epididymale obstructies aanwezig waren en deze dieren een verhoogd risico hebben op de 

ontwikkeling van sperma granulomen in het caput epididymis. Deze afwijkingen zorgen voor 

onvruchtbaarheid bij een groot deel van de mannelijke homozygoten. Hierdoor werden sommigen van 

deze steriele individuen onterecht beschouwd als sex reversed XX individuen, zeker wanneer geen 

goede klinische observatie en karyotypisch onderzoek plaatsvonden (Smith en Sherman, 1994; 

Vaiman et al., 2000; Pannetier et al., 2003; Pailhoux et al., 2005). 

 

2.3.4.2. Heterozygoten 

Bij heterozygote (Pp) vrouwelijke dieren werd een grotere worpgrootte geassocieerd met het Polled 

Intersex Syndrome (PIS) (Just et al., 1994). Bij heterozygote individuen van beide geslachten werd 

een milde hyperfertiliteit opgemerkt (tabel 1) (Vaiman et al., 2000;Pailhoux et al., 2005). 
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2.3.4.3. Homozygote XX individuen 

2.3.4.3.1. Gedragskenmerken 

Homozygote XX individuen worden niet in oestrus gezien en kunnen mannelijk gedrag vertonen met 

betrekking tot sociaal gedrag en libido. Tijdens het voortplantingsseizoen kunnen intersexen 

vechtgedrag tegenover de bokken vertonen, agressief optreden tegen mensen en proberen te paren 

met de andere wijfjes (Zlotnik, 1972; Just et al., 1994; Smith en Sherman, 1994; Pugh, 2002; Hafez et 

al., 2005; Uhlenhaut en Treier, 2006; Monteagudo et al., 2008). 

Bij sommigen werd het laten druppelen van urine en het naar voren urineren tussen de poten 

opgemerkt (Pugh, 2002). 

 

2.3.4.3.2. Fenotypische kenmerken 

PIS veroorzaakt female-to-male sex reversal (masculinisatie) bij XX individuen die homozygoot zijn 

voor dit kenmerk (Pailhoux et al., 2001; Pannetier et al., 2005). 

Dieren met het Polled Intersex Syndrome zijn dus genetisch vrouwelijk, maar kunnen mannelijke, 

vrouwelijke of gemengde uitwendige kenmerken vertonen. Op basis van het algemene voorkomen 

vertonen sommigen eerder vrouwelijke externe lichaamskenmerken, terwijl anderen 

lichaamskenmerken vertonen die eerder mannelijk lijken (Basrur en Kanagawa, 1969; Ramadan en El 

Hassan, 1989; Smith en Sherman, 1994; Pailhoux et al., 2001; Pugh, 2002). 

 In het algemeen vertonen de intersexen bij de geboorte een vrouwelijk voorkomen en naarmate ze 

sexueel volwassener worden ondergaan ze masculinisatie van de uitwendige kenmerken (Smith en 

Sherman, 1994; Pugh, 2002). 

In 50% van de gevallen zijn deze XX sex reversed dieren sterk vermannelijkt en vertonen een typisch 

mannelijk fenotype zonder genitale dubbelzinnigheden. De andere helft van deze XX bokken vertonen 

daarentegen wel genitale dubbelzinnigheden (Pailhoux et al., 2002 ; Pannetier et al., 2005 ; Boulanger 

et al., 2008). 

 

   

Fig. 2: Mannelijke type van intersex: genitale opening en haarloze ballonachtige structuur (a). Vrouwelijk type van 
intersex: externe genitaliën met vergrote clitoris (b). (uit Yadav et al., 1993) 

 

Een meer vrouwelijk voorkomen kan zich uiten in een kleinere lichaamsgestalte, gebrek aan 

mannelijke geurontwikkeling en rustiger gedrag. Ook kunnen bij dergelijke dieren een korte 
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anogenitale afstand, een vulva inclusief vergrote clitoris en een normaal gevormde uier opgemerkt 

worden (fig. 2) (Ramadan en El Hassan, 1989; Smith en Sherman, 1994; Vaiman et al., 1997; Pugh, 

2002; Monteagudo et al., 2008). 

 

 

Fig. 3: Fenotypisch uiterlijk van een PIS XX reversed individu. Hoornloosheid, een lange baard en een mannelijke bouw 
van hoofd zijn aanwezig (uit Monteagudo et al, 2008). 

 

De meer vermannelijkte dieren kunnen secundaire geslachtskenmerken vertonen waaronder de 

verspreiding van een mannelijke geur, de groei van lange, opstaande haren op het achterste deel van 

de hals en baardgroei. Zelfs in rassen waarbij de vrouwelijke individuen normaal geen of weinig 

baardgroei vertonen, kunnen deze intersexen een lange baard van 25 cm ontwikkelen (Basrur en 

Kanagawa, 1969; Ramadan en El Hassan, 1989; Just et al., 1994; Monteagudo et al., 2008). 

Dit soort intersexen wordt groter dan normale vrouwtjes en heeft een mannelijke bouw van hoofd (fig. 

3). De anogenitale afstand is groot, de penis ligt in ventrale positie en er kunnen een preputiale holte, 

een soort van scrotum en afgedaalde testis aanwezig zijn (Basrur en Kanagawa, 1969; Ramadan en 

El Hassan, 1989; Just et al., 1994; Smith en Sherman, 1994; Vaiman et al., 1997; Pugh, 2002; 

Monteagudo et al., 2008). 

 

Deze XX dieren die allen homozygoot zijn voor de afwezigheid van hoornen (PP), variëren in 

fenotypisch opzicht van bijna normale mannetjes tot bijna normale vrouwtjes, van intersex tot sex 

reversal. Het voorkomen van verschillende types intersexen toont aan dat de expressie van sex-

inversie variabel is in uitgebreidheid en ernst. Er worden dus verschillende graden van hetzelfde 

ontwikkelingsdefect weergegeven (Pailhoux et al., 1994; Vaiman et al., 1997; Loffler et al., 2005). 

 

Bij verschillende andere diersoorten zoals honden en varkens komen ook frequent XX mannelijke sex-

reversals voor. Hiermee vergeleken zijn de fenotypen bij geiten sterk vermannelijkt. Bij genetisch 

vrouwelijke geiten kan het fenotype zo overduidelijk zijn dat ze verward kunnen worden met normale 

mannelijke individuen (Pailhoux et al., 2005; Pannetier et al., 2005) 

 

Het aantreffen van dieren met normale of bijna normale uitwendige geslachtskenmerken en deze 

terzelfdertijd bestempelen als intersexen kan moeilijk zijn. Als bij speculumonderzoek een verkorte 
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vagina opgemerkt wordt en de aanwezige spenen kleiner zijn dan normaal kunnen dit de eerste 

tekenen zijn dat het om een intersex gaat (Smith en Sherman, 1994; Pugh, 2002). 

 

Tabel 1: Karakteristieken van de PIS mutatie met betrekking tot de verschillende genotypen  
               (naar Vaiman en Pailhoux, 2000). 

Genotype pp PP Pp 

Genetisch geslacht XX XY XX XY XX XY 

Fenotypisch geslacht Vrouwelijk Mannelijk Intersexueel of mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk 

Hoornen + + - - - - 

Vruchtbaarheid Ja Ja Neen 20% Hyperfertiel? Hyperfertiel? 

 

 

2.3.4.3.3 Anatomische en morfologische kenmerken 

Bij verschillende studies werd na slachting van homozygote XX individuen een autopsie uitgevoerd en 

werden de geslachtklieren, het voortplantingsstelsel en de uierregio uitvoerig onderzocht. Hierbij 

werden vele dubbelzinnigheden opgemerkt.  

Dergelijke dieren hebben als geslachtsklieren gewoonlijk testes en aangezien er geen ovarieel 

weefsel aanwezig is, kunnen ze gedefinieerd worden als mannelijke pseudohermafrodieten. Ware 

hermafrodieten met zowel testiculair als ovarieel weefsel kunnen ook voorkomen, maar dit gebeurt 

eerder zelden. 

De testes komen vaak bilateraal en intra-abdominaal voor. Soms echter is er enkel aan een zijde een 

geslachtsklier aanwezig. Ook kan er een goed ontwikkelde testes aan de ene kant voorkomen, met 

aan de andere kant de aanwezigheid van een kleinere, intra-abdominale geslachtsklier. In het 

algemeen zijn de testes van hypoplastische aard. 

De epididymis, vas deferens en plexus pampiniformis kunnen zowel bilateraal of unilateraal aanwezig 

zijn als afwezig zijn. De vasa deferentia kunnen beiderzijds aanwezig zijn, zelfs in het geval er maar 

aan een zijde een gonade aanwezig is. 

Een goed ontwikkelde uterus inclusief uterushoornen en uteruslichaam kan aanwezig zijn. De 

uterushoornen kunnen in meer of mindere mate afwezig zijn en qua grootte en verschillende 

aanwezige uterusdelen kan ook een grote variatie voorkomen. Soms kan de uterus gevuld zijn met 

vocht, wat het gevolg kan zijn van een infectie van de uterus, de eileiders, de epididymes en de 

testes. Bij teven werd intersexualiteit in verband gebracht met het optreden van pyometra. 

Bij deze intersexen kan er een vergroot onderste gedeelte van het urogenitale stelsel aanwezig zijn, 

wat door eerdere onderzoekers omschreven werd als een “gemodificeerde vagina”. Dit orgaan, dat in 

een grote variatie kan voorkomen, werd bij het onderzoek van Basrur en Kanagawa (1969) bij alle 

onderzochte intersexen opgemerkt. Structuren gelijkend op seminale vesikels en bulbo-urethrale 

klieren en ook cervix-achtige structuren kunnen opgemerkt worden in deze “gemodificeerde vagina”. 

Rudimentaire kanalen van Müller en Wolff kunnen zowel aan- als afwezig zijn. 

Bij het onderzoek van Yadav et al. (1993) werd gezien dat bij een paar ware hermafrodieten de 

genitale opening gelegen kan zijn halfweg tussen de spenen en de anale opening of tussen de testes 
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in de scrotale regio. De genitale opening van deze dieren leek op een porie en had geen enkele 

gelijkenis noch met de mannelijke noch met de vrouwelijke genitale opening. Bij sommige mannelijke 

pseudohermafrodieten werd in deze studie net voor de genitale opening een klein haarloos plekje 

gezien. Hierin verzamelde zich urine waardoor het plekje het uitzicht van een klein ballonnetje had (fig. 

2). Bij het ouder worden van de dieren kan dit ruptureren en het uitzicht van een hypospadias krijgen. 

Hoewel sommige intersexen wel libido vertoonden kon de penis hier niet uit de genitale opening 

komen aangezien de penis vergroeid bleek te zijn met de huid. 

 

 

Fig. 2: Schets van mogelijke genitaaltractus van een intersex (uit Short et al., 1968). 

 

Hoewel intersexen een meer vrouwelijk voorkomen en vrouwelijke externe genitaliën kunnen 

vertonen, kunnen deze dieren toch ook in het bezit zijn van abdominale testes. Intersexen met 

overwegend mannelijke kenmerken kunnen in het bezit zijn van twee afgedaalde testes en gelijktijdig 

een penis ontbreken en een ondubbelzinnige uterus bezitten. De paringsdrang van intersexen met 

andere vrouwtjes kan te wijten zijn aan een endocriene functie van de steriele testes. 

Het sex reversal gen in homozygote staat veroorzaakt dus bij hoornloze XX intersex dieren de evolutie 

van de indifferente embryologische gonade tot een testis (fig. 4) (Short et al., 1968; Basrur en 

Kanagawa, 1969; Ramadan en El Hassan, 1989; Yadav et al., 1993; Just et al., 1994; Vaiman et al., 

1997). 

 

2.3.4.3.4 Histologische kenmerken 

Delen van de te onderzoeken structuren werden gefixeerd, versneden en gekleurd met vb. 

haematoxyline en eosine.  

De aanwezige gonaden vertoonden in de verschillende studies de histologische verschijning van een 

testis. Deze testes waren in het algemeen wel hypoplastisch en in vele gevallen was het testiculair 

weefsel onderhevig aan necrose en degeneratie. 

Testiculair weefsel met tubuli seminiferi, Sertoli cellen, intertubulair weefsel en Leydig cellen werd in 

alle onderzoeken aangetoond. Normale, goed ontwikkelde tubuli seminiferi afgelijnd door Sertoli cellen 

kunnen voorkomen, maar ook nauwe tubuli afgelijnd door gedegenereerde Sertoli cellen kunnen 

aanwezig zijn. 



12 
 

Kiemcellen daarentegen werden in de tubuli seminiferi niet gezien. Door de complete afwezigheid van 

spermatogenese zijn deze „mannelijke‟ dieren dus steriel (fig. 5) (Short et al., 1968, 1967b; Basrur en 

Kanagawa, 1969, 1969b; Just et al., 1994; Vaiman et al., 1997; Pailhoux et al., 2001; Monteagudo et 

al., 2008). 

 

 

Fig. 3: Histologische coupe van testiculair weefsel van een hoornloze geit. Tubuli seminiferi en Sertoli cellen zijn aanwezig 
maar kiemcellen ontbreken (uit Just et al., 1994). 

 

In de studie van Basrur en Kanagawa (1969) werden echter bij twee intersexen indicaties gevonden 

van meiotische activiteit in verscheidene tubuli, die afgewisseld werden met inactieve tubuli. Hierbij 

waren de spermatozoa echter extreem vervormd, wat wijst op een onderbroken of abnormale 

spermiogenese. Bij deze XX intersexen waarbij meiotische activiteit werd opgemerkt, was het echter 

niet duidelijk of deze dieren toch geen XX/XY chimeren waren. Yadav et al. (1993) ontdekten ook 

spermatozoa in de testes van twee XX mannelijke pseudohermafrodieten. 

 

De epididymes kunnen normaal lijken, relatief groter zijn of omgeven zijn door een kapsel maar 

spermatozoa waren steeds afwezig. Normaal ontwikkelde vasa deferentia kunnen opgemerkt worden, 

net zoals onvolledig ontwikkelde ducti epididymes en bloedvaten gelijkend op de plexus pampiniformis 

(Short et al., 1968; Monteagudo et al., 2008). 

 

In de studie van Short et al. (1967) werd een uterus gevonden die uit vast, ongedifferentieerd weefsel 

bestond en waarbij geen lumen aanwezig was. In de uteruswand was er op sommige plaatsen 

differentiatie naar endometrium maar endometriale klieren waren niet aanwezig. 

 

Ovale structuren die op eierstokken gelijken werden opgemerkt in de buurt van een uterushoorn of 

vastgehecht aan de intra-abdominale testes. Histologisch onderzoek wees echter uit dit in het ene 

geval om uitlopers van de epididymis ging zonder tekenen van eicellen of granulosacellen. In het 

andere geval bleek het om een tumor te gaan van interstitiële Leydig cellen waarvan het kapsel 

dezelfde structuur had als de tunica albuginea. Hier werden ook fibreuze uitstulpingen vanuit het 

kapsel gezien, die sterk geleken op de septa die normaal testiculair parenchym ondersteunen. Deze 

ovale structuren waren dus duidelijk gerelateerd aan een testis. Ovarieel weefsel werd niet 

gedetecteerd (Short et al., 1968; Basrur en Kanagawa, 1969; Yadav et al., 1993; Just et al., 1994; 

Vaiman et al., 1997; Pailhoux et al., 2001; Monteagudo et al., 2008). 
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2.3.4.3.5 Karyotypering 

Met behulp van karyotypering is het mogelijk om een voorstelling te geven van het aantal en de 

structuur van de chromosomen. Op deze manier kunnen afwijkingen opgespoord worden. Cellen 

afkomstig uit bloed of gonadale structuren worden eerst gekweekt. De cellen gaan delen waarna er 

colchicine aan toegevoegd wordt waardoor de mitose in de metafase gefixeerd wordt. In de metafase 

bevinden de chromosomen zich in hun meest gecondenseerde vorm. Hierna worden de 

chromosomen gekleurd en microscopisch gefotografeerd waardoor het karyotype wordt  

bekomen (Van Hul, 2007). 

Bij normale vrouwelijke geiten zijn alle autosomale chromosomen en het X-chromosoom 

acrocentrisch. Het Y-chromosoom bij het mannelijke individu is daarentegen klein en metacentrisch 

waardoor het onderscheid tussen de sex-chromosomen relatief simpel is (Basrur en Kanagawa, 

1969). 

In verschillende studies werd aangetoond dat de karyotypes van de 

onderzochte hoornloze hermafrodieten steeds samengesteld waren uit 

2n=60,XX chromosomen en zonder structurele anomaliën. Er werd geen enkel 

Y chromosoom gedetecteerd. Deze dieren vertoonden dus een normaal 

vrouwelijk karyotype (fig. 6) (Short et al., 1968; Zlotnik, 1972; Just et al., 1994; 

Pailhoux et al., 1994; Vaiman et al., 1997). 

 

 

Fig. 4: Het karyotype van een normaal XX individu: 60 acrocentrische chromosomen inclusief 
een paar X chromosomen (uit  Basrur en Kanagawa, 1969). 

 

2.3.5. Overerving 

 

2.3.5.1. Hoornloosheid 

Bij geiten wordt hoornloosheid autosomaal dominant (P) overgeërfd. Hierdoor zijn heterozygote (Pp) 

en homozygote (PP) dieren van beide geslachten hoornloos (Hafez et al., 2005; Pannetier et al., 

2005). 

Een kwart van het nageslacht heeft dus hoornen (pp) bij paringen tussen dieren die heterozygoot zijn 

voor de hoornloze conditie (Eaton, 1944). 

 

2.3.5.2. Hermafrodisme 

Hermafrodisme wordt beschouwd als autosomaal recessief overerfbaar, aangezien normale dieren 

hermafrodieten kunnen voortbrengen. Deze hermafrodieten ontstaan alleen uit normale dieren, die 

heterozygoot zijn voor het kenmerk hermafrodisme (tabel 2) (Eaton, 1944; Eaton en Simmons, 1939). 
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2.3.5.3. Associatie hoornloosheid en hermafrodisme 

Aangezien hermafrodisme bijna alleen werd opgemerkt bij hoornloze dieren en gehoornde intersexen 

zelden of nooit werden gezien, leidde dit tot verder onderzoek aangaande de relatie tussen 

hoornloosheid en het voorkomen van intersexen (Eaton, 1944; Ramadan en El Hassan, 1989; Yadav 

et al., 1993). 

Al in 1944 werd door Asdell aangetoond dat er tussen hoornloosheid en intersexualiteit een 

belangrijke co-existentie bestond. Hij toonde een totale associatie aan tussen XX sex reversal en 

hoornloosheid (Vaiman et al., 2000; Pailhoux et al., 2001; Pailhoux et al., 2005; Baumstark et al., 

2005). 

 

Al de onderzochte intersexen waren hoornloos, gehoornde intersexen werden niet opgemerkt. Als ze 

al bestaan zijn ze extreem zeldzaam. Hieruit suggereerde Asdell dat deze twee genen nauw gelinkt 

moesten zijn. Omdat selectie naar hoornloosheid al enige tijd toegepast werd, was dit een belangrijk 

economisch gegeven. Door te selecteren naar hoornloosheid hadden de geitenkwekers de 

genfrequentie voor intersexen doen toenemen, wat nadelig was voor de vruchtbaarheid (Asdell, 

1944). 

Door de intersexen te beschouwen als gemodificeerde vrouwelijke individuen, suggereerde Asdell ook 

dat enkel vrouwelijke homozygote individuen worden aangetast. Hij dacht dat als deze bewering 

correct is, het gen voor intersexualiteit alleen inwerkt op het homozygote vrouwelijke individu. Hierdoor 

zou het percentage intersexen verdubbeld dienen te worden om het werkelijke aantal homozygoot 

recessieve individuen weer te geven (Asdell, 1944). 

De associatie tussen hoornloosheid en intersexualiteit komt voor bij geitensoorten die in West-Europa 

ontstaan zijn, zoals Saanen, Alpine en Toggenburg. Ook bij Damascus en Shami geiten wordt dit 

gezien. Het Polled Intersex Syndrome wordt daarentegen niet gezien bij Nubische en Angora geiten. 

Dit is waarschijnlijk te wijten aan een andere manier van overerving van de hoornen (Smith en 

Sherman, 1994; Pugh, 2002). 

 

2.3.5.4. Linkage theorie 

Wanneer men ervan uitgaat dat de kenmerken hoornloosheid (PP) en hermafrodisme (hh) aan elkaar 

gelinkt zijn, kan men voor heterozygote dieren van beide geslachten de formule Ph pH aannemen. 

Hierbij staat P voor het hoornloze allel, p voor het gehoornde allel, h voor het hermafrodisme allel en H 

voor het allel voor normale sexuele differentiatie. Normale gehoornde dieren van elk geslacht zouden 

dan de formule pH pH bevatten en hermafrodieten Ph Ph. De mannelijke homozygote Ph Ph dieren 

zullen normaal zijn, aangezien het gen enkel de vrouwelijke dieren schijnt aan te tasten. Dit geeft bij 

paring tussen verschillende ouderparen volgende uitkomsten (Eaton, 1944): 
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Tabel 2 (naar Eaton, 1944). 

TYPE VAN PARING NAGESLACHT 

 

♂ Ph pH x ♀ Ph pH 
7 normale individuen: 

        3 gehoornde ♂ 

        1 hoornloze ♂ 

        2 gehoornde ♀ 

        1 hoornloze ♀ 

1 hermafrodiet 

 

♂ Ph Ph x ♀ Ph pH: 

 

50% ♂ (hoornloos + gehoornd) 

25% ♀ (hoornloos + gehoornd) 

25% hermafrodiet 

 

 

2.3.5.5. Pleiotropie theorie 

Ondanks het feit dat vele intersex dieren onderzocht werden, werd er nooit een recombinant tussen 

deze twee kenmerken opgemerkt. Al de onderzochte intersex geiten bleken hoornloos te zijn. Hierdoor 

werd de vraag gesteld of de theorie van linkage wel correct was. Enkel een absolute complete linkage 

van een recessieve genetische factor met het gen voor hoornloosheid zou een verklaring kunnen 

geven voor dit fenotype. Ook werd gesuggereerd dat een enkel gen voor het PIS syndroom 

verantwoordelijk kan zijn. Het zou kunnen gaan om een recessief pleiotroop effect van het dominante 

gen dat verantwoordelijk is voor hoornloosheid, ondanks de verschillende methodes van overerving 

van de twee kenmerken (autosomaal dominant met complete penetrantie in beide geslachten vs. 

autosomaal recessief met onvolledige penetrantie en enkel aantasting van homozygote XX 

individuen). Zulke pleiotrope genen zijn reeds beschreven bij de mens, hoewel hier met hetzelfde 

overervingspatroon (Eaton, 1944; Ramadan en El Hassan, 1989; Just et al., 1994;  Vaiman et al., 

1996; Pailhoux et al., 1994; Pailhoux et al., 2001). 

 

2.3.5.6. Besluit overerving 

Doordat er geen enkele segregatie bekend is, suggereren deze gegevens dat het hoornloze kenmerk 

een ideale genetische merker vormt voor intersexualiteit bij geiten (Vaiman et al., 1997). Een uniek 

pleiotroop gen of twee absoluut gelinkte genen zouden dus de verklaring kunnen geven voor het niet 

vinden van een recombinant van de twee fenotypes na onderzoek van vele intersexen (Vaiman et al., 

1999; Schibler et al., 2000; Pailhoux et al., 2001). 
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2.3.6. Sexuele differentiatie 

 

Sinds de jaren ‟50 is bekend dat de aan- of afwezigheid van een Y-chromosoom het geslacht bepaalt 

bij mensen en andere zoogdieren (Pailhoux et al., 1994). Deze klassieke hypothese gaat uit van een 

gen (Testis Determining Factor) dat gelegen is op het Y-chromosoom en de vorming van de testis 

induceert. Wanneer dit gen niet aanwezig is, induceren andere genen de vorming van de ovaria. De 

hormonen die dan gesecreteerd worden door de gevormde gonaden zijn verantwoordelijk voor de 

differentiatie van de inwendige en uitwendige geslachtsorganen (Ramadan en El Hassan, 1989; 

Pailhoux et al., 1994; Just et al., 1994; Vaiman et al., 1996). 

 In de vroege jaren ‟90 werd de Testis Determining Factor geïdentificeerd als het SRY (Sex Region of 

the Y chromosome) gen (Vaiman et al., 1996; Vaiman et al., 2000). 

 

Het bestaan van diverse geslachtschromosoomafwijkingen waarbij mensen of dieren gevonden 

worden met een XX karyotype maar met testiculaire ontwikkeling stelt deze hypothese in vraag. (Short 

et al., 1968; Pailhoux et al., 1994; Vaiman et al., 1997) 

 Dergelijke individuen kunnen ontstaan door abnormale uitwisseling van X- en Y-DNA tijdens de 

paternale meiose en hierdoor Y-chromosomale sequenties bevatten. Toch missen de meeste 

mannelijke XX humane patiënten enig Y materiaal met inbegrip van het SRY gen. Dit kan aangetoond 

worden met PCR amplificatie en Southern blot analyse. Dit lijkt er op te wijzen dat het Y chromosoom 

niet altijd nodig blijkt te zijn voor testiculaire differentiatie (Short et al., 1968; Pailhoux et al., 1994; Just 

et al., 1994; Vaiman et al., 1996; Vaiman et al, 1997; Pailhoux et al., 2001). 

 

Dergelijke fenotypen zouden dan verklaard kunnen worden door autosomale of X-gelinkte mutaties in 

andere genen in de pathway van de geslachtsdifferentiatie. Door linkage analyse en de studie van 

sexuele afwijkingen werd in de humane geneeskunde aangetoond dat sexuele differentiatie bij 

zoogdieren geregeld wordt via een complexe cascade van genregulaties door SRY en verscheidene 

andere autosomale en X-gelinkte genen (Vaiman et al., 1997; Vaiman et al., 1999). 

 Aangezien de aangetaste patiënten steriel zijn, wordt de genetische studie bij dergelijke humane 

patiënten tegengewerkt door de zeldzaamheid van familiale gevallen. Het bestuderen van fenotypisch 

gelijkende diermodellen en intersexualiteit bij huisdieren is dus interessant in het beter begrijpen van 

de mechanismen van de sexuele differentiatie. PCR amplificatie en Southern blot analyse toonden 

aan dat er geen enkele specifieke sequentie van het Y chromosoom kon ontdekt worden bij de 

mannelijke XX hoornloze geiten (fig. 7) (Short et al., 1968; Pailhoux et al., 1994; Just et al., 1994; 

Vaiman et al., 1996; Vaiman et al., 1997; Pailhoux et al., 2001).  
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Fig. 5: PCR analyse met primers van de capriene SRY sequentie toonde bij het mannelijke DNA een band van 131 bp. Bij 
het vrouwelijke en intersex DNA kon dergelijke band niet aangetoond worden (uit Just et al., 1994). 

 

De bevindingen van Just et al. (1994) geven aan dat bij deze individuen een mutant autosomaal gen 

in homozygote toestand de inductie toelaat van de embryonale gonade naar een mannelijke 

differentiatie. Het bestuderen van deze intersexen bij de geit kan hierdoor nog onbekende genen die 

betrokken zijn bij de vrouwelijke geslachtsdifferentiatie aan het licht brengen. 

In 1993 stelde McElreavey een hypothetisch autosomaal of X-gelinkt gen „Z‟ voor dat de mannelijke 

pathway zou inhiberen. Bij normale vrouwelijke individuen wordt dit hypothetische „Z‟ gen tot expressie 

gebracht maar bij mannelijke individuen wordt het door SRY geblokkeerd. Doordat beide kopieën van 

„Z‟ gemuteerd zouden zijn bij XX sex reversal leidt dit tot activatie van de mannelijke pathway. PIS zou 

in deze definitie van „Z‟ kunnen passen. Andere genen zouden ook een „Z-type‟ activiteit kunnen 

hebben. (Pailhoux et al., 1994; Vaiman et al., 1996; Vaiman et al., 2000) 

 

SRY is de trigger van de sexuele differentiatie pathway, maar lijkt geen directe invloed uit te oefenen. 

Het induceert of inhibeert de transcriptie van specifieke genen die betrokken zijn in deze pathway. De 

functie van deze betrokken genen is veel minder bekend door de complexiteit van de cascade en het 

feit dat een onbekend aantal van deze genen nog niet geïdentificeerd zijn. In de humane 

geneeskunde wordt de positionele klonering van deze genen belemmerd door het beperkt aantal 

familiale gevallen met betrekking tot intersexualiteit (Vaiman et al., 1999; Schibler et al., 2000). 

 Ondanks deze moeilijkheden zijn er toch verscheidene genen kunnen aangetoond worden die 

coderen voor proteïnen met een rol in deze cascade, waaronder SOX9, PIS, WNT4, DAX-1, SOX3, 

WT1, SF-1… Het SRY-gerelateerde gen SOX9 is betrokken bij de differentiatie van de testis. Het is 

een inductor van de promotor van AMH. SRY en SOX9 worden beiden vroeg tot expressie gebracht in 

de testis. Dit suggereert dat deze twee genen een essentiële rol spelen in de differentiatie van de 

testis. Ze spelen vermoedelijk een rol bij de differentiatie van de Sertolicellen. In 1996 werd de PIS 

locus bij geiten geïdentificeerd als het eerste zoogdierengen dat betrokken is bij XX sex reversal. 

WNT4 werd geïdentificeerd als een inhibitor van de differentiatie van de Leydig cellen. Het treedt dus 

op als een repressor van de mannelijke pathway. SF-1 is een transcriptiefactor en moduleert de 

transcriptie van verschillende genen coderend voor proteïnen die betrokken zijn in de steroidogenese.  
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Verschillende andere genen dienen nog geïdentificeerd te worden, terwijl ook veel van de interacties 

tussen deze genen nog onbekend zijn (fig. 8) (Vaiman et al., 1999; Schibler et al., 2000; Vaiman et al., 

2000; Pailhoux et al., 2001). 

 

 

Fig. 6: Hypothetische activiteit van PIS in de mannelijke, vrouwelijke en intersex geslachtsbepalende pathways (uit 
Vaiman en Pailhoux, 2000). 

 

2.3.7. Genetische mapping 

 

De zoektocht naar de PIS mutatie werd opgesplitst in 2 richtingen. De ene richting spitste zich toe op 

de lokalisatie van de mutatie, terwijl de andere de XX sex reversal tijdens de foetale ontwikkeling in 

beeld bracht (Vaiman et al., 2000). 

De grote lijnen van Asdell‟ s theorie konden in de jaren „60 reeds bevestigd worden door de 

ontwikkeling van de cytogenetica. De verschillende fenotypes en genotypes gelinkt aan de PIS 

mutatie konden zo opgehelderd worden. Sindsdien was het wachten op de verdere moleculaire 

vooruitgang. Door de ontwikkeling van de genetische mogelijkheden en in het bijzonder het gebruik 

van microsatelliet merkers werd de linkage analyse van de PIS mutatie mogelijk (Vaiman et al., 2000; 

Pannetier et al., 2003; Pailhoux et al., 2005). 

 

Door de nauwe associatie tussen het fenotypische kenmerk hoornloosheid en de afwijkende sexuele 

differentiatie, was het mogelijk om via genetische mapping de PIS locus te lokaliseren. Door het 

dominante gedrag van het hoornloze kenmerk was het mogelijk om hiervoor de aangetaste families te 

verzamelen (Vaiman et al., 1996; Vaiman et al., 2000; Pannetier et al., 2003; Pailhoux et al., 2005). 

 In het begin van de jaren ‟90 werd de genetische mapping echter nog bemoeilijkt door het ontbreken 

van een genetische kaart van de geit. Door de aanzienlijke overeenkomsten op chromosomaal en 

moleculair niveau tussen geiten, schapen en runderen werd in eerdere studies al aangetoond dat het 

mogelijk was om 40 tot 50% van de boviene microsatelliet merkers direct te amplificeren door PCR bij 

de geit (Vaiman et al., 1996). 

In 1995 konden Vaiman et al. (1996) dan ook genetische linkage aantonen tussen de PIS locus en 

vier microsatelliet merkers. Deze vier microsatelliet merkers werden gesitueerd in de distale regio van 

het capriene chromosoom 1 (CHI1). De afstand van de PIS locus tot de dichtstbijzijnde merker 

CSSM19 bedroeg 5 cM en haalde een zeer significante LOD score van 18,51. De merker BM3205 
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daarentegen haalde een maximale en zeer significante LOD score van 26,91 maar werd bepaald op 

een afstand van 8 cM. De vier merkers (CSSM19-BM3205-MAF46-BM148) besloegen een vrij breed 

gebied van 30 cM.  

Later werden door gerichte isolatie en genotypering nieuwe microsatelliet merkers geproduceerd en 

sommige konden opnieuw in kaart gebracht worden op de distale regio van chromosoom 1. Er werd 

een capriene cosmid library opgesteld en gescreend op de dichtstbijzijnde merker CSSM19. Met 

behulp van Fluorence In Situ Hybridization (FISH) werd deze cosmid gemapped op band q43 van 

chromosoom 1 (fig. 9). De PIS locus werd zo gereduceerd tot een ≈1 cM regio.  Door de additionele 

merkers suggereerden Vaiman et al. (1997) een lokalisatie van PIS proximaal van CSSM19 en op een 

afstand van 3 cM. Dit in tegenstelling tot hun eerdere studie waar PIS geplaatst werd tussen de twee 

merkers CSSM19 en BM3205 op een afstand van respectievelijk 5 en 9 cM (Vaiman et al., 1997; 

Vaiman et al., 1999). 

 

 

Fig. 7: Map van de PIS regio. (uit Pailhoux et al., 2001). 

 

Om de PIS mutatie te kunnen klonen werd vanuit verscheidene startplaatsen een chromosoom walk 

uitgevoerd. Zes BAC-contigs (ICC1 tot ICC6) werden opgebouwd die samen 4,5 Mb bedekken. Een 

van deze contigs (ICC3, 1500 kb) (fig. 10) bevat de PIS locus. Uit deze 4,5 Mb regio werden dertig 

polymorfe microsatelliet merkers geïsoleerd. Tussen ongerelateerde dieren werd er een sterk linkage 

disequilibrium gedetecteerd met de twee centrale merkers in deze regio. Dit suggereert een 

waarschijnlijke lokalisatie van PIS in een ≈100 kb DNA regio in een BAC (376H9). Deze merkers 

(LSCV095 en LSCV082) zijn gescheiden door een fysieke afstand van ≈150 kb. Haplotype analyse 

toonde aan dat de mutatie tussen deze twee merkers is gelegen (Schibler et al., 2000; Pailhoux et al., 

2001; Pailhoux et al., 2005). 

 

Van de capriene BAC 376H9 werden vier microsatelliet merkers geïsoleerd en door analyse van de 

haplotypes werd de mutatie gelokaliseerd tussen de twee merkers LSCV210 en LSCV211. Het aantal 

recombinante haplotypes die tussen deze twee merkers gelegen zijn doet vermoeden dat deze 

gescheiden zijn door ≈25 kb (Pailhoux et al., 2001; Pailhoux et al., 2005; Pannetier et al., 2003). 
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Fig. 10: Detail van de sub-contig ICC3 die de PIS mutatie bevat (uit Pailhoux et al., 2005). 

 

Door sequentievergelijking tussen DNA van gehoornde en ongehoornde sex-reversed dieren kon 

aangetoond worden dat de PIS mutatie uit een deletie van een 11,7-kb DNA fragment bestond. Door 

DNA sequenatie kon de deletie regio exact afgebakend worden. De deletie is 11762 bp lang, start 

6440 bp van LSCV211 en is door 5970 bp gescheiden van LSCV10 (Pailhoux et al., 2001). In het 

deletiefragment werden overwegend repetitieve sequenties en geen gekende coderende sequenties 

gevonden (Pannetier et al., 2003; Pailhoux et al., 2005). 

Het lijkt er dus niet op dat de PIS mutatie de coderende sequentie van een gekend gen verstoort, 

maar dat zijn werking berust op een long-range transcriptie effect op naburige genen (Pailhoux et al., 

2002; Pailhoux et al., 2005; Loffler et al., 2005). 

 De deletie werd in de bestudeerde XX sex reversed individuen in een homozygote staat 

geobserveerd en werd in verschillende rassen aangetoond waaronder Alpine en Saanen. Dit is in 

overeenstemming met de hypothese dat de PIS mutatie een unieke oorsprong heeft in Europese 

geiten (Pailhoux et al., 2001). 

Door haplotype analyse werd onthuld dat de deletiemutatie gelegen is op 20 en 200 kb van 

respectievelijk de genen PISRT1 en FOXL2 (fig. 11). PISRT1 codeert voor een niet-coderend 1,5-kb 

mRNA zonder open reading frame (ORF) met een onbekende functie. PISRT1 komt tot expressie in 

de gonaden, de oogleden en de hoornbeginselen van capriene foeti. Door de gereguleerde expressie 

van het transcript werd het PISRT1 genoemd (PIS-Regulated Transcript number  1) (Pailhoux et al., 

2001; Pannetier et al., 2003; Pannetier et al., 2005; Baumstark et al., 2005; Loffler et al., 2005). 

FOXL2 (Forkhead box L2) is een single exon gen van 2,7 kb dat tot expressie komt in de follikels van 

de ovaria. Het behoort tot de forkhead familie van transcriptie factoren die ongeveer uit 60 leden 

bestaat.  Van FOXL2 werd aangetoond dat het verantwoordelijk is voor het humane Blepharophimosis 

Ptosis Epicanthus Inversus Syndroom (BPES, zie 2.3.8.) (Pailhoux et al., 2001; Nikic en Vaiman, 

2004; Baumstark et al., 2005). 
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Fig. 11: Positie en transcriptionele oriëntatie van PISRT1 en FOXL2 (blauwe pijlen) en positie van de PIS deletie (rode 
balk) (a). Positie van de PIS deletie t.o.v. de microsatetellietmerkers LSCV210 en LSCV211 (b) (uit Pailhoux et al, 2001). 

 

De PIS locus reguleert dus de transcriptie van twee genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

de gonaden.  Wanneer de deletie van het 11,7-kb DNA fragment in homozygote toestand aanwezig is, 

gaat deze regulerende functie verloren. Het resultaat is dat dergelijke XX embryo‟ s vermannelijking 

ondergaan (Monteagudo et al., 2008). Dit doet vermoeden dat de PIS locus cruciaal is voor ovariële 

differentiatie (Pailhoux et al., 2005; Pannetier et al., 2005). 

 

In de studie van Pannetier et al. (2005) werd nog een derde gen beschreven dat afhankelijk is van de 

long-range transcriptie regulatiemechanismen van de PIS locus. PFOXic (Promoter FOXL2 inverse 

complementary) is een gen gelegen in de buurt van FOXL2 maar gericht in de tegengestelde richting. 

Het is samengesteld uit vijf exons die coderen voor een 1723 bp cDNA dat in zijn 3‟ eind twee 

repetitieve elementen omsluit. Het PFOXic mRNA codeert voor een proteïne van 163 aminozuren 

waarvan geen homologen gevonden werden in de geteste databasen. De transcriptionele expressie 

van dit gen wordt geregeld door een bidirectionele promotor die ook de transcriptie van FOXL 

verbetert. De deletie van PIS leidt in aangetaste individuen dus tot de transcriptionele extinctie van 

tenminste drie naburige genen waarvan enkel FOXL2 een „klassiek‟ gen is dat codeert voor een sterk 

geconserveerde transcriptiefactor (Boulanger et al., 2008). 

 

2.3.8. Humaan homoloog 

 

Het Blepharophimosis Ptosis Epicanthus Inversus Syndroom (BPES) is een humane autosomaal 

dominante afwijking. Het syndroom komt tot uiting als kleine palpebrale fissuren (blepharophimosis), 

hangende oogleden (ptosis), een kleine huidplooi die vanaf het onderste ooglid naar binnen draait 

(epicanthus inversus) en een brede neusrug (telecanthus). Deze craniofaciale stoornissen zijn in het 

geval van BPES type I geassocieerd met gonadale dysgenese of met stoornissen in de premature 

ovariële ontwikkeling (POF = Premature Ovarian Failure). Vrouwelijke patiënten met BPES type II 

blijven daarentegen volledig vruchtbaar. Er is sprake van POF wanneer het begin van de menopauze 

voor de leeftijd van 40 jaar optreedt. De diagnose van het stoppen van de ovariële functie wordt 

gesteld door het optreden van secundaire amenorroe, lage concentraties van circulerende 
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oestrogenen en verhoogde concentraties van gonadotropines in het serum. Deze symptomen kunnen 

veroorzaakt worden door de vorming van een verminderd aantal ovariële follikels tijdens de 

ontwikkeling, door een verhoogd verlies van follikels of door resistentie tegenover gonadotropines 

(Loffler et al., 2005; Uhlenhaut en Treier, 2006). 

De klonering van het BPES gen wordt bemoeilijkt door de zeldzaamheid ervan en de beperkte grootte 

van de aangetaste families. Het gebruik van dierlijke modellen kan de genetische analyse van 

dergelijke zeldzame humane ziekten vooruithelpen door de mogelijkheid om grote families te 

bestuderen (Vaiman et al., 1999). 

Door gebruik te maken van comparatieve mapping tussen humane en capriene gegevens werd 

aangetoond dat het capriene DNA segment 1q43 homoloog is aan het humane DNA segment 3q23. 

Deze humane regio wordt geassocieerd met BPES. Hierdoor werd gesuggereerd dat een homoloog 

gen verantwoordelijk kon zijn voor zowel het humane BPES als het capriene PIS. In tegenstelling tot 

PIS erven beide BPES fenotypen dominant over (Schibler et al., 2000; Pannetier et al., 2003; Pailhoux 

et al., 2005). 

 

PIS en BPES worden allebei gekenmerkt door een craniofaciaal gebrek, respectievelijk afwezigheid 

van hoornen en afwijkingen aan de oogleden. De embryologische oorsprong van hoornen en 

oogleden is op zijn minst gedeeltelijk hetzelfde. Hoornen zijn het resultaat van de fusie van een benige 

kern in de dermis met kleine benige uitsteeksels die uit het frontale gedeelte van de schedel groeien. 

Waarschijnlijk is het de huid die dit proces induceert. Aangezien bij hoornloze geiten aangetast door 

PIS de twee benige uitsteeksels normaal aanwezig zijn, wijst dit op een onvermogen van het 

epidermale deel om deze fusie correct te induceren. Dit kan overeenstemmen met de humane 

ooglidmisvormingen bij BPES (Vaiman et al., 1999; Schibler et al., 2000; Pannetier et al., 2003). 

 

De premature stoornissen in de ontwikkeling van de ovaria (POF) die bij BPES geobserveerd worden 

zijn iets moeilijker in verband te brengen met de intersexualiteit die met PIS geassocieerd wordt, 

aangezien ovariële dysgenese hoogstwaarschijnlijk door vroege ontwikkelingsmechanismen 

veroorzaakt wordt terwijl sex-reversal ook door late mechanismen kan ontstaan (Schibler et al., 2000). 

Deze verschillen (capriene intersexualiteit en hoornloosheid versus humane dysgenese en 

ooglidmisvorming) kunnen te wijten zijn aan verschillende mutaties binnen hetzelfde gen, aan een 

verschillend tijdstip van expressie of aan species specifieke verschillen in de werking van het gen 

(Vaiman et al., 1999; Pailhoux et al., 2001). 

Aangezien dit gen een zeer drastisch effect heeft op de sexuele differentiatie bij geiten, maar een 

minder drastisch effect heeft op mensen, kan de klonering van dit gen tot een beter begrip van de 

sexuele determinatie pathway leiden (Schibler et al., 2000).  

De forkhead transcriptiefactor FOXL2 die essentieel is voor de juiste reproductieve functies bij 

vrouwelijke individuen is gelokaliseerd op het humane 3q23 chromosoomgebied. Er kon aangetoond 

worden dat bij BPES aangetaste patiënten deze regio gemuteerd is. Heterozygote puntmutaties in het 
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Open Reading Frame van FOXL2 zijn verantwoordelijk voor ≈65% van de BPES gevallen (Pailhoux et 

al., 2002; Nikic en Vaiman, 2004; Loffler et al., 2005; Uhlenhaut en Treier, 2006). 

Verschillende gevallen van BPES kunnen dus niet in verband worden gebracht met een mutatie in het 

ORF van het FOXL2 gen. In deze gevallen was een chromosomale translocatie die op meer dan 100 

kb van het FOXL2 gen gelegen was de enige detecteerbare verandering. Dit suggereert dat 

verafgelegen regulatoire elementen een invloed hebben op de transcriptie van FOXL2. Dezelfde 

regulatoire elementen zouden in het PIS syndroom gedeleteerd zijn (Pailhoux et al., 2001; Nikic en 

Vaiman, 2004; Uhlenhaut en Treier, 2006). 

Bij PIS is een volledig verlies van de ovariële expressie van dit gen geassocieerd met sex reversal 

(Pannetier et al., 2006). 

In tegenstelling tot PIS wordt BPES toegeschreven aan puntmutaties die enkel in het FOXL2 gen 

gelegen zijn. Dit wijst erop dat FOXL2 belangrijk is in de faciale en de ovariële ontwikkeling. De 

fenotypische verschillen tussen PIS en BPES zouden dus veroorzaakt kunnen worden door 

verschillen in het PISRT1 gen. De rol van PISRT1 bij mensen is echter nog niet opgehelderd (Loffler 

et al., 2005). De PIS mutatie tast de expressie van FOXL2 en PISRT1 in de oogleden niet aan. Dit 

komt overeen met het ontbreken van afwijkingen aan het ooglid bij hoornloze geiten (Pailhoux et al., 

2001). 

In de studie van Uhlenhaut en Treier (2006) werden muizen, homozygoot mutant voor FOXL2, 

onderzocht. Ze vertoonden craniofaciale afwijkingen en vrouwelijke infertiliteit. De analyse van deze 

mutanten bracht aan het licht dat FOXL2 nodig is voor de functie van de granulosacellen die de 

ovariële cellen omgeven en de oöcyt voeden. Ze spelen dus een belangrijke rol in de vorming van de 

follikels.  Sequentie vergelijking van FOXL2 tussen verscheidene species heeft aangetoond dat het 

een sterk geconserveerd gen is dat dus betrokken is in de ontwikkeling van de ovaria. Het volledig 

begrijpen van de functie en regulatie van FOXL2, net zoals de identificatie van zijn transcriptionele 

regulatoire elementen kan leiden tot een behandeling van vrouwelijke infertiliteit.  

 

2.3.9. Studies van de expressie van betrokken genen 

 

Er werd gebruik gemaakt van de verworven genetische kennis van de PIS mutatie om intersex foeti te 

produceren van verschillende cruciale fasen (36, 40, 56 en 70 days post coïtum, dpc) in de capriene 

ontwikkeling. In overeenstemming met het sterk vermannelijkt fenotype van de XX sex reversed geiten 

in vergelijking met andere zoogdieren werd een zeer vroege sex reversal in de XX gonaden 

aangetoond. Het eerste effect van de PIS mutatie werd aangetoond op het vroege tijdstip van 36 dpc. 

Op dit tijdstip treedt er een reductie op van de expressie van aromatase (CYP19). Androgenen worden 

door dit aromatase enzym omgezet naar oestrogenen in de precursoren van de follikelcellen. Op dit 

moment zijn de XX sex reversed ovaria nog niet te onderscheiden van normale ovaria in dezelfde 

fase. 

Er werd ook aangetoond dat op het tijdstip van 36 dpc de expressie van FOXL2 sterk gereduceerd 

wordt in de aangetaste gonaden. Het fenotype van de sex reversed dieren wordt waarschijnlijk 
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hierdoor veroorzaakt aangezien de expressie van FOXL2 normaal gezien tot uiting komt in de 

follikelcellen en zo direct of indirect de expressie van aromatase in deze cellen zou kunnen regelen. 

 

Tussen 36 en 40 dpc werd een toename van „mannelijke‟ genen gezien. Dit is 4-5 dagen later dan bij 

een normale differentiatie van de testis. Een van deze mannelijke genen is SOX9. SOX9 is een 

primair testisbepalend gen dat de mannelijke differentiatie kan starten door activatie van de 

transcriptie van het AMH gen. Op 40 dpc werd dan ook een stijging van de concentratie van AMH 

gezien in de XX sex reversed gonaden. Door de afwezigheid van aromatase vindt er secretie van 

testosteron in plaats van oestrogeen plaats. Vervolgens wordt door AMH en testosteron 

samengewerkt om het mannelijke fenotype in- en uitwendig te vormen. Op 40 dpc werden de eerste 

tekenen van vermannelijking zichtbaar met de aanleg van de tubuli seminiferi en de tunica albuginea. 

 

In de verschillende intersex foeti is er op 56 dpc al een variabele vermannelijking van de XX gonaden 

zichtbaar, hoewel dit veroorzaakt wordt door dezelfde mutatie. De fenotypes variëren van echte 

hermafrodieten met twee ovotestes tot XX mannelijke individuen zonder onduidelijkheden over de 

uitwendige genitaliën. Omdat op 40 dpc eenzelfde graad van sex reversal zichtbaar was, varieert de 

grootte van het defect dus in de loop van de tijd wat aanleiding geeft tot variabele fenotypes. 

Een kenmerk dat niet variabel is, is het ontbreken van kiemcellen in de testiculaire delen. Er werd 

geprobeerd om het tijdstip van het verlies van de kiemcellen te determineren, maar dit bleek een 

doorlopend proces te zijn vanaf het moment dat de kiemcellen in meiose gaan (56 dpc) tot aan de 

geboorte. Op 70 dpc is deze verdwijning van de kiemcellen al duidelijk zichtbaar. De aanwezigheid 

van AMH zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. De meiotische kiemcellen in het ovariumgedeelte 

van de ovotestis zouden een inhibitorisch effect van AMH ondergaan. De kiemcellen ondergaan op 

hetzelfde tijdstip meiose als in normale vrouwelijke gonaden, maar door AMH-producerende Sertoli-

achtige cellen die aanwezig zijn in het testiculair gedeelte van dezelfde gonade worden deze 

kiemcellen door AMH vernietigd. Dit kan een verklaring zijn voor het ontbreken van ovariële delen in 

de volwassen geiten terwijl deze tijdens het foetale leven wel geobserveerd worden. 

 

De ovariële differentiatie vindt bij deze XX gonaden niet plaats. Twee verklaringen hiervoor kunnen 

zijn dat de differentiatie nooit geactiveerd wordt of dat de differentiatie onderbroken wordt doordat er 

een stap ontbreekt in de cascade. Doordat het aromatase gen zwak tot expressie komt op 40 dpc (wat 

wijst op het begin van de differentiatie) is de tweede veronderstelling meer waarschijnlijk. Het 

onderbreken van de vrouwelijke pathway wordt gevolgd door de start van de testisbepalende 

pathway, die door SOX9 lijkt geregeld te worden. Hierdoor lijkt het erop te wijzen dat door het 

ontbreken van bepaalde elementen in de XX gonaden, de mannelijke genen tot expressie kunnen 

komen en dat hun normale equivalenten de ontwikkeling van de mannelijke differentiatie inhiberen 

tijdens de ovariële ontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de hypothese van „Z‟ (zie 2.3.6.), 

behalve dat „Z‟ geen gen blijkt te zijn maar een regulatoir element dat een invloed heeft op tenminste 

twee genen: PISRT1 en FOXL2. Aan de hand van hun expressie profielen werd reeds gesuggereerd 

dat het FOXL2 gen een rol speelt in de differentiatie van het ovarium en PISRT1 een anti-testis factor 
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is die SOX9 onderdrukt. In normale XY gonaden zou SRY deze twee genen inhiberen om testiculaire 

differentiatie te verzekeren (fig. 12). 

 

 

Fig. 8: Schema van de sexuele differentiatie cascade met de genen die door PIS gereguleerd worden (uit Pailhoux et al., 
2005). 

 

Bij normale 36 dpc (deze fase komt overeen met het begin van de testiculaire differentiatie bij normale 

mannelijke individuen) gonaden zijn de PISRT1 en FOXL2 transcriptie niveaus sexueel dimorfisch 

waarbij hogere concentraties gevonden werden in de ovaria dan in de testes. Enkel in normale ovaria 

kon FOXL2 gedetecteerd worden tussen 36 dpc en volwassenheid. Bij XX sex reversed PIS
-/-

 

gonaden zijn deze transcriptielevels van PISRT1 en FOXL2 in sterke mate gereduceerd op 

respectievelijk 40 en 36 dpc. In de latere ontwikkelingsfasen zijn deze transcriptieniveaus nagenoeg 

niet te detecteren. Ook bleek dat de transcriptielevels van FOXL2 van normale PIS
+/+

 en heterozygote 

PIS
+/-

 ovaria vergelijkbaar zijn wat een verklaring kan zijn voor het feit dat deze heterozygoten 

vruchtbaar zijn in tegenstelling tot heterozygote FOXL2
+/-

 vrouwen die aangetast zijn door BPES  

type I. In de oogleden van de 36 dpc intersex foeti werden ook geen verschillen in expressie van 

PISRT1 en FOXL2 in vergelijking met normale foeti aangetoond. Dit komt overeen met het feit dat de 

PIS mutatie geen aanleiding geeft tot een BPES fenotype bij deze geiten. Daarentegen nam de 

expressie van de twee genen significant sterk toe in de huid die de toekomstige hoornknoppen 

omringd en dit zowel in de PIS
-/- 

en de PIS
+/-

 foeti van 70 dpc (Pailhoux et al., 2001; Pailhoux et al., 

2002; Pailhoux et al., 2005; Pannetier et al., 2003). 

 

De deletie van één allel (PIS
+/-

) leidt tot een verworven expressie van de drie betrokken genen 

PISRT1, FOXL2 en PFOXic in de hoornknoppen vanaf het begin van hun prille ontwikkeling. Deze 

dominante eigenschap leidt tot de afwezigheid van hoornen bij beide geslachten. Door de afwezigheid 

van beide allelen (PIS
-/-

) stopt de transcriptie van deze drie genen vanaf het begin van de ovariële 

differentiatie. Het verlies van expressie leidt tot het recessieve female-to-male sex reversal fenotype 

(Pannetier et al., 2003; Boulanger et al., 2008). 

 

2.3.10. Transgene mutanten 

 

In een studie waar bij muizen knock-out FOXL2 mutanten geproduceerd werden, trad een vroege 

blokkering van de vorming van de follikels op. Een sex reversal werd echter niet gezien. Dit verschil in 

fenotype tussen muizen en geiten kan twee redenen hebben. De eerste hypothese is dat FOXL2 het 

verantwoordelijke gen voor XX sex reversal bij geiten is en dat het gen species-specifieke functies 
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vertoont tijdens de ontwikkeling van het ovarium. De tweede hypothese is dat ook andere PIS-

gereguleerde genen betrokken zijn in het tot stand brengen van het sex reversed fenotype.  

Om de tweede hypothese en de vermeende rol van PISRT1 te onderzoeken, werd de PISRT1 

expressie in XX PIS
-/-

 gonaden hersteld onafhankelijk van de PIS regulatie. Er werden transgene foeti 

verkregen door nucleaire transfer en kloneringstechnieken van XX PIS
-/-

 fibroblasten. In het onderzoek 

werd dezelfde fibroblast cellijn bestudeerd met of zonder de toevoeging van de expressie van PISRT1. 

De gonaden van deze foeti bleken fenotypisch identiek te zijn aan de gonaden van de niet-transgene 

controles. Het verlies van de expressie van FOXL2 werd door het herstel van de expressie van PISRT 

in de XX PIS
-/-

 gonaden niet hersteld. Ook de verhoogde expressie van AMH en SOX9 werd hierdoor 

niet verlaagd in deze gonaden. Door de transgene expressie van PISRT1 in de aangetaste gonaden 

werd het sex-reversed fenotype dus niet opgelost.  

Uit deze resultaten lijkt PISRT1 geen directe rol in het ontstaan van het sex reversed fenotype te 

spelen. De exacte rol van dit gen blijft raadselachtig. Het lijkt erop dat FOXL2 het enige PIS-

gereguleerde gen is dat een rol speelt in de sexuele differentiatie (Boulanger et al., 2008). 

 

2.3.11. Vermijden van het PIS fenotype 

 

Met dit alles in het achterhoofd is het niet moeilijk om de problematiek van hermafrodisme uit 

geitenkuddes te weren (Eaton, 1944). Men moet weten of een lam van nature uit, d.w.z. genetisch, 

hoornloos is of niet. Gehoornde lammeren hebben bij de geboorte of binnen een paar dagen na de 

geboorte palpeerbare hoornknoppen. Op de plaats van deze hoornknoppen hebben deze lammeren 

een onregelmatige haarwervel waarbij de huid hieronder stevig bevestigd is aan het onderliggende 

bot. Hoornloze lammeren daarentegen hebben enkel een centraal gelegen, symmetrische haarwervel 

op de bovenzijde van het hoofd. Een lam dat voortkomt uit een paring van hoornloze ouderdieren kan 

van nature uit dus hoornloos zijn, maar sommige eigenaren „onthoornen‟ gemakshalve alle lammeren 

en weten niet welke van nature uit hoornloos zijn (Smith en Sherman, 1994; Pugh, 2002). 

 Hoornloze geiten met een normale vruchtbaarheid kunnen wel ingeschakeld worden voor de fok op 

voorwaarde dat ze gepaard worden met een gehoornde partner. Uit deze paringen zullen geen 

hermafrodieten voortkomen maar de helft van het nageslacht zal hoornloos zijn en de andere helft 

gehoornd (Eaton, 1944; Smith en Sherman, 1994). 

 Bij paringen tussen hoornloze ouderdieren zullen intersexen ontstaan. Bij paringen tussen gehoornde 

ouderdieren zullen er geen intersexen ontstaan maar zal wel heel het nageslacht gehoornd zijn, wat 

minder gewenst is in verband met veiligheid (Eaton, 1944).  

Om hermafrodisme te voorkomen mogen geitenkwekers zich niet meer toeleggen op het fokken naar 

hoornloosheid want met de afname van de gehoorndheid neemt het aantal onvruchtbare geiten toe 

(Eaton, 1944; Smith en Sherman, 1994). 

Om intersexualiteit te vermijden is het daarom belangrijk om bij te houden welke dieren genetisch 

hoornloos zijn en er voor te zorgen dat bij een paring een van de twee ouderdieren gehoornd is (Smith 

en Sherman, 1994; Yadav et al., 1993). 
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2.4. CONCLUSIE 

 

De studie van intersexen bij gedomesticeerde diersoorten kan helpen bij het begrijpen van de 

mechanismen die betrokken zijn bij de sexuele differentiatie. Het bestuderen van dergelijke 

diermodellen zoals de PIS mutatie heeft reeds geleid tot de identificatie van verschillende genen die 

hierin een belangrijke rol spelen. Verder onderzoek naar deze en nog ongeïdentificeerde genen is 

nodig en de vraag is of deze genen en hun expressie universeel dan wel species-specifiek zijn. 
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1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

1.1.  LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

 

DATUM: 09/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9u15 Vaccinatie 2 honden: Trivirovax + Istolept  Beginnende tandsteen 

9u45 Vaccinatie hond: Trivirovax + Istolept + BbPi  Huidprobleem 

10u00 Vaccinatie hond: Trivirovax + Istolept Nagels knippen 

10u15 Sterilisatie hond  

11u30 Behandeling oorontsteking + letsel oog hond  

13u00 ACTH-test hond  

15u00 Bloedname zeugen  

17u00 Controle oorontsteking hond  

17u30 Behandeling manken linkerpoot hond  

18u00 Prikpil hond  

18u30 Euthanasie hond  

19u00 Behandeling kat: niet eten, kokhalzen, borborygmen, 
lusteloos, etterige oogjes, sinds 2 dagen 

 

 

DATUM: 20/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9u00 Controle gebroken kaaksymphyse  

9u15 Vaccinatie puppy: puppyvaccin + Bbpi Chippen 

9u45 Verwijderen draadjes sterilisatie kat  

10u00 Verwijderen cerclage draad + castratie kat  

10u45 Gebitsreiniging kat  

12u00 Vaccinatie 2 honden: Istolept + puppyvaccin Behandeling pijn heupen 
oude hond 

14u00 Vaccinatie kat: Forcat + leucose  

14u30 Vaccinatie hond: Istolept  

15u00 Behandeling kat: ontstoken nagelbed Uitgevallen hoektand 

15u30 Behandeling kat: ophoesten slijmen + snurken/snuiven  

15u45 Vaccinatie hond: Istolept  

16u30 Behandeling hond: vermoedelijke hernia + RX-opname  

18u00 Controle draadjes castratie hond  

18u30 Behandeling kat: RX-opname carpus  

19u00 Raadgeving: puppy PSS  

19u30 Vaccinatie puppy: puppyvaccin + BbPi  

 

DATUM: 23/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9u00 Behandeling hond: oorontsteking  

9u30 Kalmeringsmiddel hond: controle draadjes 
kaakbeenderen 

 

9u45 Vaccinatie hond: Trivirovax + Istolept  

10u00 Controle hond draadjes kaakbeenderen  

10u15 Controle hond: vergroeiing wervels  

10u30 Vaccinatie kat: Forcat + leucose Uitkammen klitten 

10u45 Sterilisatie hond  
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11u45 Sterilisatie kat  

14u00 Vaccinatie hond: Trivirovax + Istolept Ontwormen 

14u15 Controle kat: verband carpus  

14u30 Vaccinatie hond: BbPi + Istolept Poliep oog 

15u30 Controle hond: misselijk  

16u00 Behandeling ezel: hoest  

16u45 Behandeling hond: ontstoken tandvlees (tandsteen) Gezwel hals 

17u00 Controle hond: hypoalbunemie  

17u30 Vaccinatie hond: BbPi + Istolept  

17u45 Vaccinatie hond: Trivirovax + BbPi + Istolept  

18u00 Behandeling konijn: schurftmijt oor  

18u15 Behandeling puppy: kennelhoest  

 

DATUM: 30/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9u30 Ophalen kat  

10u00 Behandeling hond: oorontsteking  

10u15 Low dose dexamethasone test  

10u45 Verwijderen tandsteen hond  

11u45 Verwijderen tandsteen hond  

14u00 Behandeling hond: manken (+ RX-opname)  

14u45 Behandeling hond: plots behoefte binnen doen, pijn 
tijdens defecatie (echo + urine onderzoek + 
bloedonderzoek) 

Oorontsteking 
Vetbolletje boven linker 
voorpoot 

15u30 Behandeling gewonde haan  

15u45 Vaccinatie kat: Forcat  

 

DATUM: 18/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9u00 Controle puppy: Parvo  

9u15 Vaccinatie puppy: Trivirovax + Istolept  

9u45 Acupunctuur hond: vergroeiing wervels + vaccinatie 
BbPi + Istolept 

 

10u15 Controle kat: verband carpus  

10u45 Vaccinatie kat: Forcat  

11u15 Vaccinatie hond: Istolept  

11u30 Behandeling hond: diarree, braken, niet eten, sinds 2 
dagen 

 

12u00 Mestonderzoek duiven  

12u30 Acupunctuur hond: artrose, pijn, stijf  

14u00 Behandeling hond: oorontsteking (Malassezia)  

14u15 Sedatie hond  

14u30 Controle puppy: Parvo  

14u45 Behandeling kip: bijtwonde  

15u00 Punchbiopten hond  

16u00 RX-opnamen hond: heup- en elleboogdysplasie  

17u30 Behandeling eend: manken  

17u45 Controle kat: amputatie tenen  

18u15 Behandeling kat: rhinitis, faryngitis  

18u30 Vaccinatie puppy: Trivirovax + BbPi + Istolept  

18u45 Behandeling hond: gezwel nek  

19u15 Onderzoek kat: graatmager (bloedonderzoek + 
schildklierpalpatie) 

 

19u15 Verzorging puppy: Parvo  
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1.2. CASUÏSTIEK KLEINE HUISDIEREN 

 

1.2.1. Anamnese 

Dobermann Tobi (11 jaar) kwam op afspraak bij de dierenarts voor haar jaarlijkse boostervaccinatie. 

1.2.2. Onderzoek 

Tijdens de jaarlijkse controle viel het de dierenarts op dat Tobi een dikke buik (hangbuik) had en dat er 

schilfers in haar vacht te zien waren. Bij palpatie van de buik dacht de dierenarts een vergrote lever te 

voelen. 

1.2.3. Differentiaal diagnose 

Door de hangbuik, de vachtschilfers, de vergrote lever en de leeftijd vermoedde de dierenarts dat Tobi 

het syndroom van Cushing zou kunnen hebben. 

1.2.4. Diagnose 

1.2.4.1. Bloedonderzoek 

Na analyse van het bloed werd een lymfopenie gevonden. Er was een toename van alanine 

aminotransferase (ALT) en een zeer uitgesproken stijging van alkalische fosfatase (AF) (zie bijlage I). 

De stijging van AF wordt in 85% van de Cushing-patiënten gezien maar kan ook veroorzaakt worden 

door de toediening van exogene corticoïden of door cholestase. 

1.2.4.2. Hormoonfunctietesten 

1.2.4.2.1. ACTH stimulatietest 

Werkwijze 

Om 9 u ‟s morgens werd een bloedstaal afgenomen van het nuchtere dier voor de bepaling van de 

basiswaarde van de plasma cortisol concentratie. Vervolgens werd 0,25 ml ACTH (Synacthen
®
) 

intraveneus geïnjecteerd. Na 1 uur werd een tweede bloedstaal afgenomen. ACTH stimuleert de 

bijnieren tot het vrijstellen van cortisol. Door de hypertrofie van de bijnieren zullen honden met 

hypercortisolisme sterk reageren op ACTH met de vrijstelling van overdreven cortisolconcentraties. 

Resultaat 

De cortisolwaarden van normale honden vóór de toediening van ACTH bedragen 13,8-165,6 nmol/l en 

na de toediening van ACTH 165,6-470 nmol/l. Cortisolwaarden na de toediening van ACTH tussen 

470 en 607 nmol/l zijn een twijfelgeval voor hypercortisolisme. Cortisolwaarden boven 607 nmol/l na 

de toediening van ACTH zijn kenmerkend voor hypercortisolisme. 

Tobi had een pre-ACTH cortisol waarde van 107,601 nmol/l wat binnen de normale waarden valt. Na 1 

uur had ze een post-ACTH cortisol waarde van 606,98 nmol/l (zie bijlage II) wat juist op de grens valt 

van twijfelgeval en kenmerkend voor hypercortisolisme. Omdat dit resultaat niet voldoende was om 

met zekerheid vast te stellen dat Tobi aan het syndroom van Cushing leed, werd besloten om 

bijkomend de low-dose dexamethasone suppressietest uit te voeren. 
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1.2.4.2.2. Low-dose dexamethasone test 

Werkwijze 

Een bloedstaal werd afgenomen van het nuchtere dier voor de bepaling van de basiswaarde van de 

plasma cortisol concentratie. Vervolgens werd 0,01 mg/kg dexamethasone intraveneus geïnjecteerd. 

Na 8 uur werd een tweede bloedstaal afgenomen. Bij een gezonde hond zal deze lage dosis 

dexamethasone de respons van cortisol onderdrukken, bij honden met het syndroom van Cushing 

gebeurt dit niet. Wanneer deze onderdrukking 8 uur na de toediening van dexamethasone 

onvoldoende is, bevestigt dit het syndroom van Cushing. 

Resultaat 

Bij gezonde honden zal door toediening van de lage dosis dexamethasone het plasma cortisol 

onderdrukt zijn door een verminderde productie van ACTH. De plasma cortisol concentratie is dan < 

40 nmol/l. Bij het syndroom van Cushing is de gevoeligheid voor het feedback mechanisme afwezig of 

verminderd waardoor de plasma cortisol concentratie > 40 nmol/l blijft. 

Tobi had een basiscortisolgehalte van 99,324 nmol/l. Acht uur na de toediening van dexamethasone 

bedroeg de plasma cortisol concentratie nog 68,975 nmol/l (zie bijlage III) wat dus de diagnose van 

hypercortisolisme bevestigt. 

1.2.5. Behandeling 

Er werd beslist om de behandeling met trilostane (Vetoryl
®
) te starten. Trilostane is een kortwerkend 

steroïd-analoog dat competitief de synthese van meerdere steroïden inhibeert. Het is een inhibitor van 

3-beta-hydroxysteroïddehydrogenase dat een essentiële rol speelt in de steroïdsynthese van cortisol. 

Het veroorzaakt een reversibele en dosisgebonden blokkade van de biosynthese van steroïden in de 

bijnierschors. Na orale toediening wordt trilostane goed maar wisselvallig geabsorbeerd bij de hond, 

waarbij de absorptie wordt verhoogd door het samen met voedsel toe te dienen. De maximale 

serumconcentratie wordt bereikt na 1,5 – 2 u. Trilostane heeft een korte werkingsduur namelijk 2 tot 6 

uur. Dit zou verklaren waarom sommige honden niet reageren in de aanbevolen toediening van 1x 

dag. De aanbevolen startdosis van 2-5 mg/kg/d wordt „s morgens samen met voedsel toegediend. 

De behandeling van Tobi bestaat uit 1 capsule van 30 mg die ‟s morgens wordt toegediend. 

1.2.6. Resultaat 

Er werd opnieuw een ACTH-stimulatietest uitgevoerd 2 weken na de start van de behandeling en 2 tot 

3 u na de toediening van trilostane. De pre-ACTH cortisolwaarde bedroeg nu 19,313 nmol/l terwijl de 

post-ACTH cortisolwaarde een waarde had van 121,396 nmol/l (zie bijlage IV). Aangezien er wordt 

gestreefd naar een post-ACTH cortisolwaarde tussen de 20-40 en 150 nmol/l is een post-ACTH 

cortisolwaarde van 121,396 nmol/l een goed resultaat. Bij verdere opvolging was er een vermindering 

van de klinische symptomen te zien en deed Tobi het over het algemeen goed. 
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1.3. ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK KLEINE HUISDIEREN 

 

1.3.1. Evolutie van de praktijk 

De stagemeester studeerde af in 1985. In het daaropvolgende jaar liep hij stage en deed hij 

vervangingen bij andere dierenartsen tot hij zijn legerdienst moest gaan vervullen. Eenmaal uit het 

leger startte hij een eenmanspraktijk op. Na drie jaar ging hij in associatie met twee andere 

dierenartsen. In deze associatie stond hij vooral in voor de kleine huisdieren terwijl zijn collega‟s de 

grote huisdieren op zich namen. De associatie bleef gedurende negen jaar bestaan waarbij op het 

laatst nog een vierde dierenarts werkzaam was in deze associatie. Nadat de associatie uit elkaar ging, 

werkte hij gedurende een half jaar weer als eenmanspraktijk. Rond deze tijd is hij ook gestopt met 

grote huisdieren hoewel hij nog bedrijfsdierenarts is op een aantal varkensbedrijven en hij een paar 

schapenhouders onder zijn klanten heeft. Daarna nam hij een jongere dierenarts aan die op 

zelfstandige basis halftijds in zijn praktijk kwam werken. De praktijk werd vier jaar geleden volledig 

verbouwd en uitgebreid. 

1.3.2. Werkplanning en werkverdeling 

De planning gebeurt in onderling overleg tussen de stagemeester en zijn collega. Ze proberen hun 

werkweek volgens een vast stramien in te plannen. Maandag en donderdag zijn de vaste 

operatiedagen en er wordt voor gezorgd dat ze op deze dagen altijd met twee werken. 

1.3.3. Administratie 

De stagemeester zelf is verantwoordelijk voor de grotere praktijkaankopen. Zijn collega staat in voor 

de geneesmiddelenadministratie, de patiëntenadministratie en de opvolging van de patiënten. Zij 

verzorgt ook alle promoties en acties die de praktijk aanbiedt. De vrouw van de stagemeester volgt in 

haar vrije uren gedurende een halve dag per week de openstaande facturen van patiënten op. 

1.3.4. Software 

De stagemeester maakt gebruik van een zelf ontwikkeld software programma waarin hij de 

administratie van de patiënten en zijn boekhouding bijhoudt. 

1.3.5. Financiële situatie 

De stagemeester is van mening dat dierenartsen te weinig verdienen in verhouding met het aantal 

jaren studie en de uren die ze presteren. Er zijn veel zaken (zoals elke dag poetsen) die door de 

dierenarts zelf moeten gedaan worden aangezien het rendement anders te laag zou worden. De 

stagemeester  kon vanaf het begin redelijk vlot van zijn praktijk leven om na 4 jaar goed zijn boterham 

te verdienen. Nadat hij gestopt was met grote huisdieren was zijn klantenbestand wat ingekrompen 

maar later is dit terug goedgekomen en heeft hij zijn praktijk zelfs nog kunnen uitbreiden. 

1.3.6. Specifieke activiteiten 

De stagemeester beschikt over een eigen website. Op deze website worden de praktijk en de 

medewerkers voorgesteld en kunnen klanten informatie terugvinden over veel voorkomende 

aandoeningen. Ook de openingsuren en contactmogelijkheden worden hierop vermeld. 
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De praktijk organiseert geen infosessies voor de klanten. De stagemeester geeft aan dat hij te weinig 

tijd heeft om zulke sessies te organiseren. In de praktijk wordt wel per geval individueel zo veel 

mogelijk raad meegegeven. 

1.3.7. Tijdsbesteding 

De stagemeester werkt van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 20u30, uitgezonderd 1 avond in de week 

waarop hij rond 16u stopt met werken en zijn collega het overneemt. Onder de middag gaat hij elke 

dag 1 tot 2 uur naar huis. De praktijk is ook geopend op zaterdagvoormiddag. Zijn collega werkt 

halftijds voor hem, wat inhoudt dat zij 3 dagen per week (8 uur per dag) in de praktijk werkt. 

1.3.8. Voordelen en nadelen van de huidige praktijk 

1.3.8.1. Voordelen 

De stagemeester vindt het aangenaam om met een redelijke planning te kunnen werken nu hij met 

een collega samenwerkt. In zijn eenmanspraktijk liep de planning vroeger vaak in de war door 

spoedgevallen. Een ander voordeel is het kunnen uitvoeren van gesofisticeerder werk met twee 

dierenartsen die zich vooral met kleine huisdieren bezig houden.  

1.3.8.2. Nadelen 

Een nadeel van het stoppen met grote huisdieren is volgens de stagemeester het wegvallen van bijna 

al het buitenwerk en hij dus tegenwoordig vooral binnen werkt. 
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2. STAGE GROTE HUISDIEREN 

2.1. LOGBOEK STAGE GROTE HUISDIEREN 

 

DATUM: 18/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling koe: 39,4°C, vieze uitvloei (8 dagen geleden 

gekalfd) 

 

voormiddag Behandeling kalf: 39,2°C, snel ademen, pompen, 

hoesten/knorren 

 

voormiddag Behandeling koe: spoeling baarmoeder  

 

DATUM: 21/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling koe: 38,3 °C, diarree  

voormiddag Behandeling koe: spoeling baarmoeder  

voormiddag Controle koe: dikke poot  

voormiddag Behandeling kalf: hoesten  

voormiddag Behandeling koe: vieze uitvloei  

voormiddag Behandeling paard: licht kreupel  

voormiddag Behandeling koe: kalfziekte   

voormiddag Behandeling koe: retentio secundinarum  

namiddag Controle rund: tuberculinatie  

namiddag Keizersnede dikbil  

 

DATUM: 25/09/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling koe: retentio secundinarum  

voormiddag Keizersnede dikbil  

voormiddag Controle runderen: tuberculinatie  

voormiddag Sterilisatie kat  

voormiddag Castratie kat  

namiddag Behandeling koe: retentio secundinarum  

namiddag Behandeling koe: dikke poot, manken  

namiddag Behandeling koe: retentio secundinarum  
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DATUM: 16/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Keizersnede dikbil  

voormiddag Controle koe: gezwel cossum  

voormiddag Verwijderen sponsje oestrussynchronisatie schaap  

voormiddag Behandeling koe: niet eten, hoesten, problemen evenwicht  

namiddag Behandeling paard: verwijderen draadjes schouder  

namiddag Verwijderen sponsje oestrussynchronisatie schaap  

 

DATUM: 19/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Kalving melkvee: kalf nek gedraaid  

voormiddag Controle koe: tuberculinatie  

voormiddag Bloedname koeien en kalveren: BVD  

voormiddag Behandeling koe: operatie lebmaagverplaatsing, vieze uitvloei, 

niet eten 

 

namiddag Keizersnede dikbil  

namiddag Behandeling kalf: zware ademhaling  

namiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

namiddag Behandeling koe: niet eten, uierontsteking, darmontsteking  

namiddag Behandeling paard: mok  

 

DATUM: 22/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling koe: kalfziekte  

voormiddag Behandeling koe: mastitis  

voormiddag Keizersnede dikbil  

namiddag Behandeling stiertjes: griep  

namiddag Controle runderen: tuberculinatie  

namiddag Behandeling koe: schurft  

namiddag Behandeling koe: hoefbevangen  

 

DATUM: 23/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling koe: uierontsteking  

voormiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

voormiddag Vaccinatie runderen: griep  

voormiddag Controle runderen: tuberculinatie  
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DATUM: 30/10/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Kalving melkvee  

voormiddag Controle koeien: drachtigheidsdiagnose  

voormiddag Behandeling koe: baarmoederontsteking  

voormiddag Behandeling kalf: longontsteking  

namiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

namiddag Keizersnede dikbil  

namiddag Behandeling koe: retentio secundinarum  

namiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

namiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

 

DATUM: 05/11/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Keizersnede dikbil  

voormiddag Afleveren medicatie: Tac-Tic  

voormiddag Controle koe: verlamming na natuurlijke kalving dikbil  

voormiddag Controle kalf: dood  

voormiddag Behandeling kalf: versnelde ademhaling, gedempte harttonen  

voormiddag Controle kalf: open gehemelte (dood)  

voormiddag Controle kalf: Necrobacillose  

voormiddag Vaccinatie runderen: blauwtong  

namiddag Controle runderen: tuberculinatie  

namiddag Behandeling koe: baarmoederontsteking  

namiddag Behandeling koe: uierontsteking  

namiddag Controle koeien: drachtigheidsdiagnose  

namiddag Controle koeien: witte vaarzen ziekte  

namiddag Behandeling stier: Moraxella bovis  

namiddag Vaccinatie ezels  

namiddag Behandeling hond: kortademig, vooral ‟s nachts, na 

inspanning 

 

namiddag Behandeling kitten: manken  

namiddag Behandeling honden: prikpil  

namiddag Behandeling kalf: pompen  

namiddag Behandeling paard: wonde knie  
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DATUM: 06/11/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Controle rund: tuberculinatie  

voormiddag Behandeling rund: lebmaagdilatatie  

voormiddag Behandeling koe: mastitis  

voormiddag Vaccinatie paarden: influenza + tetanus Schurft, piephak 

namiddag Afleveren medicatie  

namiddag Afleveren medicatie  

namiddag Behandeling kalf: Necrobacillose  

namiddag Keizersnede dikbil  

namiddag Keizersnede dikbil  

namiddag Keizersnede dikbil  

 

DATUM: 19/02/2010 

Uur Aard consultatie/ Huis-/ Bedrijfsbezoek Opmerkingen 

voormiddag Behandeling rund: drainage bloedblein  

voormiddag Behandeling koe: mastitis  

voormiddag Behandeling koe: partusinductie  

voormiddag Behandeling rund: peritonitis  

voormiddag Behandeling kalf: longontsteking  

voormiddag Behandeling kalf: diarre  

namiddag Behandeling hond: verlamming n. facialis  

namiddag Klauwkappen rund: ziekte van Mortellaro  

namiddag Behandeling koe: mastitis  

namiddag Behandeling kalf: 36,0° C; suf, kreunen, blauwig,tranen  
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2.2. CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN 

 

2.2.1. Lebmaagdilatatie links (LDL) 

2.2.1.1. Anamnese 

De dierenarts werd opgebeld door een veehouder die een van zijn melkkoeien verdacht van 

lebmaagdilatatie. De koe had 10 dagen geleden gekalfd, had een baarmoederontsteking die de 

veehouder zelf had behandeld en wou niet meer eten. De koorts die tijdens de metritis aanwezig was, 

was nu verdwenen. 

2.2.1.2. Onderzoek 

De koe maakte een suffe indruk, had platte mest en vertoonde geen koorts. Bij auscultatie en 

percussie van de linkerflank waren pinggeluiden te horen. De vorm van de hongergroeve was uitgezet 

tot een „bolletje‟. 

2.2.1.3. Differentiaal diagnose 

Bij het horen van pinggeluiden bij percussie van de linkerflank kan gedacht worden aan 

lebmaagdilatatie maar ook aan een abces, een seroma, een ontsteking van de pens en 

„hongergeluiden‟ van de pens bij vasten. 

2.2.1.4. Behandeling 

2.2.1.4.1. Medicamenteus 

Bij koeien die er nog redelijk uitzien, kan eerst een behandeling met een Ca-infuus, een 

spasmolyticum en Catosal
®
 (butafosfaan + vitamine B12) geprobeerd worden. Het Ca-infuus 

stimuleert de werking van zowel de skeletsperen als de gladde spiercellen. Butafosfaan heeft een 

stimulerende werking op het metabolisme door stimulatie van de ADP-ATP cyclus. Vitamine B12 zorgt 

voor een stimulatie van organen met gladde spieren, het bevordert ook de aanmaak van rode 

bloedcellen en stimuleert de algemene groei. Bij ongeveer 30% van deze koeien kan de 

lebmaagdilatatie op deze manier opgelost worden. 

2.2.1.4.2. Operatief 

Laparatomie 

In de linkerflank wordt een lokale verdoving toegediend (50 ml procaïne) op de plaats waar de insnede 

zal gemaakt worden. De incisie van ongeveer 15 cm wordt aangebracht op dezelfde plaats als de 

incisie voor een keizersnede. Nu is de lebmaag te zien in de wonde tussen de buikwand en de pens. 

Vervolgens drukt de dierenarts de lebmaag leeg en duwt ze terug naar beneden. Nu wordt een 

omentopexie uitgevoerd, dit is noodzakelijk om recidieven te voorkomen. De omentopexie gebeurt 

over een afstand van 10 cm en dit bij de overgang van het omentum majus naar het corpus van de 

lebmaag. Aan de beide vrije uiteinden van de draad wordt een naald bevestigd. Na repositie van de 

elebmaag wordt de achterste naald ongeveer 10 cm voor de navel doorheen de buikwand gestoken. 
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Deze plaats kan door een helper langs de buitenzijde aangetoond worden. Hierna gebeurt hetzelfde 

met de voorste naald die ongeveer 20 cm voor de navel doorheen de buikwand gestoken wordt. Beide 

draden worden aangespannen en geknoopt na controle van de positie van de lebmaag. De buikwonde 

wordt gesloten met een doorlopende hechting met achterhaling. De hechting wordt afgedekt met 

aluminiumspray. 

Rollen en steken („houtje-touwtje‟) 

Een andere techniek om de lebmaag terug op de juiste plaats te krijgen is „houtje-touwtje‟. Hierbij 

wordt bij een koe in rugligging blind een hechting geplaatst doorheen de buikwand tot in de lebmaag. 

Omdat men voor een koe te rollen veel meer helpers nodig heeft en wegens het gevaar om fout te 

steken bijvoorbeeld tot in de pens is de stagemeester geen voorstander van deze methode. 

2.2.1.5. Resultaat 

Na afloop van de laparotomie deed deze koe het goed en trad er geen recidief op. 

2.2.2. Lebmaagdilatatie rechts (LDR) 

2.2.2.1. Anamnese 

Een tijd later werd de dierenarts door dezelfde veehouder opgebeld voor een melkkoe die hij verdacht 

van lebmaagdilatatie. De koe was suf en had geen koorts. Ze had 12 dagen geleden gekalfd en werd 

behandeld voor mastitis. 

2.2.2.2. Onderzoek 

De koe was suf en ziek. Ze had heel platte mest en had geen koorts. Bij auscultatie en percussie van 

de rechterflank waren pinggeluiden te horen. 

2.2.2.3. Differentiaal diagnose 

Bij het horen van pinggeluiden bij percussie van de rechterflank kan gedacht worden aan 

lebmaagdilatatie maar ook aan dilatatie of torsie van het caecum, een abces, een seroma, peritonitis, 

ascites en ileus. 

2.2.2.4. Behandeling 

2.2.2.4.1. Medicamenteus 

Bij een LDR bestaat er gevaar voor torsie. Medicamenteuze behandeling zoals bij een LDL wordt 

enkel toegepast bij dilataties. 

2.2.2.4.2. Operatief 

Door het gevaar voor torsie wordt er bij een LDR vaak operatief behandeld (laparatomie, houtje-

touwtje). De operatie verloopt hetzelfde als bij LDL behalve dat de stagemeester de incisie nu in de 

rechterflank maakt en de omentumplooi in de buikwonde hecht waarna de wonde gesloten wordt. 
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2.2.2.5. Resultaat 

Na afloop van de laparotomie deed deze koe het goed en trad er geen recidief op. Bij een 

lebmaagtorsie is er gevaar voor ruptuur van het mesenterium waardoor de lebmaag nog losser komt 

te liggen en het gevaar op recidieven groter wordt. 
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2.3. ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN 

 

2.3.1. Evolutie van de praktijk 

De stagemeester studeerde af in 1979. Tijdens zijn daaropvolgende legerdienst kon hij gaan werken 

bij een dierenarts die dichtbij de kazerne zijn praktijk had. Na dit jaar werd aangeboden om te 

associëren. Aangezien de stagemeester niet akkoord was met de voorgestelde financiële 

overeenkomst besloot hij te verhuizen en zijn huidige praktijk op te starten. Door de eerste jaren hard 

te werken en geen verlof te nemen, konden hij en zijn gezin vanaf het begin redelijk van de praktijk 

leven. Hij had vanaf het begin vooral veel werk in de veehouderij en spitste zich minder toe op de 

gezelschapsdieren. Na enkele jaren had hij de afspraak met een bevriende veearts uit de buurt om 

elkaar uit de nood te helpen bij dringende gevallen en elkaars werk over te nemen om eens een 

weekend vrij te nemen. Na 12 jaar op deze manier te hebben samengewerkt, besloten ze te 

associëren en iemand in de associatie op te nemen die zich vooral bezighield met de kleine 

huisdieren. Op deze manier was het mogelijk om zwaardere investeringen te doen en meer op 

afspraak te werken bijvoorbeeld in het kader van vruchtbaarheidsbegeleiding. Na vijf jaar met drie 

man in deze associatie te hebben samengewerkt kwam er een vierde dierenarts in de associatie. Het 

was de bedoeling om zo meer een echt gemengde praktijk te worden. Na een paar jaar ging de 

associatie echter uiteen wegens persoonlijke en financiële redenen aangezien het lucratiever bleek 

dat iedereen individueel als eenmanspraktijk werkte. Gedurende vier jaar bleven de individuele 

dierenartsen nog wel in zondagsdienst werken, tot het moment dat één van hen stopte met grote 

huisdieren en een andere zijn werk wilde afbouwen.  

Momenteel werkt de stagemeester alleen wat betekent dat hij 24/24-7/7 beschikbaar is voor de grote 

huisdieren en een uur per dag spreekuur voor de kleine huisdieren houdt. Hij werkt wel samen met 

een jonge collega die af en toe inspringt maar die al geassocieerd is met een andere dierenarts. 

Naar de toekomst toe zou de stagemeester willen samenwerken met een jonge dierenarts om deze in 

te werken in zijn praktijk en vervolgens zijn praktijk over 10 jaar dan over te laten. 

2.3.2. Werkplanning en werkverdeling 

Zoals de stagemeester zelf zegt zorgen de veehouders voor de planning van het werk. Door alleen te 

werken wordt een planning bemoeilijkt. Afspraken kunne vaak niet nagekomen worden door 

dringende gevallen zoals keizersneden. 

2.3.3. Administratie 

In de beginjaren van zijn praktijk stelde de stagemeester de facturen op naar de klanten toe terwijl zijn 

vrouw ervoor zorgde dat de uitgaande facturen betaald werden. 

Ten tijde van de associatie stelde de stagemeester ook de facturen op naar de klanten toe en 

controleerde hij deze betalingen. Een ander lid van de associatie zorgde voor de betalingen aan de 

leveranciers. 

Momenteel regelt de stagemeester zowel de inkomende als de uitgaande facturen zelf. 
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2.3.4. Software 

De stagemeester gebruikt het professionele softwarepakket Recifarm
®
 dat speciaal werd ontwikkeld 

voor dierenartsen met specialisatie nutsdieren. Het programma staat via Netorder (een e-commerce 

besteltoepassing) in verbinding met de leverancier zodat het inlezen en bestellen van geneesmiddelen 

automatisch kan gebeuren. 

2.3.5. Financiële situatie 

De stagemeester heeft sinds het begin van zijn praktijk goed kunnen leven van zijn inkomsten omdat 

hij zeer hard werkte en 24/24-7/7 beschikbaar was. Hij is niet tevreden over de financiële verloning 

omdat deze niet in verhouding staat tot de opleiding en tegenover andere universitaire opleidingen. De 

financiële verloning is ook niet in verhouding met het aantal uren waarin je als dierenarts beschikbaar 

bent, in het geval van de stagemeester 24 uren per dag en 7 dagen per week. 

2.3.6. Specifieke activiteiten 

De stagemeester beschikt over een eigen website. Deze website wordt niet echt gebruikt, enkel de 

gegevens van de stagemeester zijn hierop terug te vinden. 

Door de eenmanspraktijk is het niet mogelijk om infosessies voor klanten te organiseren. Ten tijde van 

de associatie had de stagemeester dergelijke infosessies wel willen organiseren, maar niet iedereen in 

de associatie was hiermee akkoord. Het was niet de bedoeling om zelf te spreken op een infosessie 

maar om iemand of een firma uit te nodigen. 

2.3.7. Tijdsbesteding 

Aangezien de stagemeester 24/24-7/7 beschikbaar is, heeft hij een doorlopende werkweek. 

Uitzonderlijk neemt hij een avond vrij op voorwaarde dat hij een andere collega kan inschakelen en 

zijn telefoon kan doorschakelen. Gemiddeld komt het erop neer dat hij ongeveer 24u per maand vrij 

neemt. Wanneer er familiale verplichtingen of bijscholingen zijn, kan het aantal vrije uren per maand 

wat meer zijn. 

2.3.8 Voordelen en nadelen van een eenmanspraktijk 

2.3.8.1. Voordelen 

Het voordeel van een eenmanspraktijk is volgens de stagemeester dat hij overal zelf verantwoordelijk 

voor is en zelf alle beslissingen kan nemen. Hoewel hij continu beschikbaar is, kan hij gedurende 

rustigere periodes wat meer bij zijn familie zijn. 

2.3.8.2. Nadelen 

Het nadeel van een eenmanspraktijk is vooral het continu beschikbaar zijn waardoor afspraken, zowel 

met klanten als privé, door dringende gevallen vaak niet nagekomen kunnen worden. Als 

eenmanspraktijk betekent vakantie nemen een daling van de inkomsten, terwijl dit in een associatie 

gecompenseerd kan worden door werk over te nemen van andere leden wanneer die op hun beurt 

vakantie nemen.  
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3. ALGEMENE REFLECTIE 

 

GROTE HUISDIEREN 

Ik was zeer opgetogen toen ik mocht beginnen aan deze twee stages, zowel aan de kleine huisdieren 

stage als aan de grote huisdieren stage. Ik kwam terecht bij twee dierenartsen die elkaar goed 

kennen. De praktijken zelf verschillen op heel wat vlakken van elkaar.  

 

De dierenarts met specialisatie grote huisdieren heeft een eenmanspraktijk en behandelt vooral 

runderen en paarden, daarnaast ook varkens, schapen en overig klein vee. Eveneens houdt hij 

dagelijks gedurende 1 uur spreekuur voor de kleine huisdieren.  

Dit spreekuur moet wel wijken in het geval er dringende oproepen binnenkomen bij de grote 

huisdieren zoals onder andere keizersneden.  

Deze dierenarts is dag en nacht beschikbaar waardoor hij heel weinig tot bijna geen vrije tijd heeft. In 

drukke tijden, zoals o.a. het kalverseizoen geeft de dierenarts aan slechts enkele uren per nacht slaap 

te hebben en is hij nooit zeker van het einde van een werkdag.  

De dierenarts geeft zelf aan dat dit ondoenbaar is om nog lang vol te houden.  

Tussen de oproepen en afspraken keert hij wel steeds naar huis maar door het onvoorspelbare 

karakter van de oproepen weet hij nooit hoe laat of wanneer hij een kleine rustpauze kan inlassen. 

Door de dierenarts zijn druk programma heb ik de kans gekregen een aantal zaken van kortbij op te 

volgen en heb ik een uitgebreide bagage extra kennis meegekregen over de behandeling van 

grootvee. Ik heb eveneens een duidelijke indruk gekregen van de agrarische sector en de mensen die 

hierin actief zijn. Zo heb ik dan ook uit eerste hand mogen ervaren dat een dierenarts niet alleen goed 

moet zijn in zijn vak maar ook zijn vak moet kunnen “verkopen”, iets wat men alleen maar kan leren uit 

jarenlange ervaring. 

De dierenarts heeft tot enkele jaren geleden altijd in een associatie gezeten met 1 of meerdere 

personen en het is me duidelijk geworden dat hij op dit moment eigenlijk te veel werk heeft voor 1 

persoon. Door jarenlange ervaring en uit gewoonte kan de dierenarts het volhouden, dit ten koste van 

zijn persoonlijk leven. Voor een pas afgestudeerde zou het praktisch onmogelijk zijn om dit alleen te 

runnen.  

De manier waarop de praktijk dus momenteel wordt gerund lijkt mij (en de stagemeester zelf) 

allesbehalve ideaal te zijn, gelukkig heeft de dierenarts een zeer goede echtgenote die het maken van 

de afspraken en de telefonische contacten op zich neemt zodat hij ook dit er niet moet bijnemen.  

Hij heeft me zelf al aangegeven dat hij beter terug met een tweede persoon zou samenwerken aan 

wie hij de praktijk op een later moment kan overlaten. Dit zou, ook gezien zijn leeftijd, geen slechte 

beslissing zijn.  
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Het werkveld van de dierenarts is uitzonderlijk groot doordat hij van twee voorgaande associés een 

deel van het klantenbestand van hun grote huisdieren heeft overgenomen. Dit zorgt er dan ook 

meteen voor dat hij altijd werk heeft. De praktijk kent uiteraard net als andere praktijken zijn drukkere 

momenten en zijn kalmere momenten maar grotendeels kunnen alle dagen gevuld worden met 

diverse taken. Dit zorgt dan ook meteen voor een redelijke constante van inkomen en zorgt dat er 

hierover geen onzekerheid kan ontstaan. 

Voor de dierenarts is het een groot voordeel dat hij, buiten zijn uurtje praktijk kleine huisdieren, altijd 

op de baan is. Hij is constant onderweg in een prachtige streek en hij blijft contact houden met de vele 

verschillende klanten. Voor een sociaal persoon zoals hij is dit uiteraard een groot voordeel. 

Het nadeel van deze praktijk komt al boven in de voorgaande bespreking van de stage, de 

stagemeester heeft veel te veel werk voor een persoon. De nachten zijn kort en de dagen zijn lang en 

dit begint uiteindelijk zwaar te wegen op de fysiek en de gezondheid van de stagemeester. 

Gezien hij doorgaans de behandeling van rundvee doet is het niet alleen een vermoeiende job maar 

ook een fysiek zware job die vroeg of laat zijn tol moet eisen. 

KLEINE HUISDIEREN 

De dierenarts met specialisatie kleine huisdieren is tien jaar geleden bijna volledig gestopt met grote 

huisdieren.  Deze beslissing heeft hij toen gemaakt omdat zijn interesses al van het begin af meer in 

de richting van de kleine huisdieren en vogels lagen.  

Hij heeft een bloeiende praktijk met een ruim klantenbestand. Buiten zijn praktijk is hij nog wel 

bedrijfsdierenarts op een aantal varkensbedrijven en heeft hij een paar schapenhouders in zijn 

klantenbestand.  

De dierenarts werkt nog steeds aan een verdere uitbreiding van de praktijk maar tracht toch tijd vrij te 

maken voor andere zaken dan zijn werk. Door het in dienst nemen van een halftijds werkende collega-

dierenarts is hij dan ook in staat om af en toe een avond vrij te nemen en kunnen ze beiden naar 

eigen interesse bijscholen om vervolgens de praktijk gesofisticeerder te maken. 

De dierenarts doet zowel huisbezoeken als consultatie in zijn eigen praktijk. Alles werkt er volgens 

afspraak dus hij heeft, buiten de occasionele spoedgevallen, steeds een duidelijk zicht op zijn 

dagtaken en zijn agenda. Hij kan zelf bepalen op welke momenten hij een pauze of vrijaf neemt en 

kan perfect een cursus volgen zonder het risico te lopen zijn werk niet af te krijgen. 

De stagemeester werkt zeer gestructureerd en nauwkeurig wat mij de kans gaf om veel van kortbij te 

volgen en hieruit toch aardig wat kennis van op te steken. Ook de co-dierenarts, waar ik regelmatig 

mee volgde gaf me uitgebreid de kans om nieuwe zaken op te nemen en extra kennis te vergaren. 

Het aangename aan deze praktijk is ook de diversiteit van dieren die er over de vloer komen. Ook de 

combinatie van het kleinere vee  (schapen) met de gezelschapsdieren vindt ik persoonlijk een leuke 

combinatie. 
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ALGEMEEN 

Beide stages spraken me enorm aan, mijn interesse ligt dan ook zowel bij het grootvee als bij het 

kleinvee en de gezelschapsdieren. Het liefst ben ik aan het werk tussen de dieren dus een job in 

onderzoek lijkt me niets voor mij te zijn. 

Ik heb echter zoals eerder aangehaald mijn bedenkingen bij het haalbare van de job grote huisdieren, 

indien men een praktijk wil starten of overnemen zoals deze van de stagemeester en deze taak dan 

ook alleen op zich zoekt te nemen. De druk en het absolute minimum aan vrije tijd die je dan hebt lijkt 

me niet leefbaar te zijn. Op korte termijn of met een goede regeling tussen werk en vrije tijd is dit 

misschien haalbaar, maar het lijkt me niet makkelijk om deze regeling te kunnen treffen in een 

eenmanspraktijk. 

Ik zie mezelf dan ook eerder terechtkomen in een uitgebreide groepspraktijk waar het nachtwerk kan 

worden gespreid en de taken worden verdeeld onder de collega‟s met voldoende. 

Indien ik de keuze heb of de kans om een eenmanspraktijk op te starten lijkt de combinatie kleinvee 

en gezelschapsdieren een ideale mengeling voor mijn persoon. 

Dankzij beide stages heb ik mijn kennis immens kunnen vergroten. Het veldwerk, het contact met de 

klanten en de organisatie in een dierenartsenpraktijk waren tot nog toe zaken waar ik niet van op de 

hoogte was. Door beide stages heb ik nu een veel beter inzicht gekregen in de algemene werking van 

een dierenartsenpraktijk. Ook de massa werk die er bij komt kijken qua administratie was me tot dan 

toe nog volkomen onbekend. 

Beide dierenartsen zouden eventueel hun administratie geheel of gedeeltelijk uit handen kunnen 

geven zodat ze die tijd dan anders zouden kunnen besteden.  

Beide heren merken op dat de administratie jaarlijks toeneemt, dit terwijl het werk er niet minder op 

wordt. Nu gebeurt de administratie door  tijdsgebrek vaak onnauwkeurig of onvolledig met alle 

gevolgen van dien. 

Door de stage heb ik een aantal handelingen zeer dicht kunnen meemaken en zelf kunnen uitvoeren. 

Het is duidelijk dat de handelingen bij mij nog lang niet gebeuren zoals ze in de praktijk zouden 

moeten gebeuren. De snelheid en de correctheid van werken die een dierenarts met jarenlange 

ervaring heeft opgebouwd is voorlopig onmogelijk te evenaren.  

Ik heb tijdens de duur van de stage een persoonlijke evolutie gemerkt. Dankzij het deskundige advies 

van beide stagemeesters heb ik van een aantal zaken mijn werkwijze en mijn handelingen kunnen 

verbeteren en heb ik een hele berg extra informatie kunnen verzamelen die me kunnen helpen in het 

stellen van een juiste diagnose en het correct uitvoeren van de juiste behandeling. 

Dit omzetten in de praktijk en de handelingen vlot laten gebeuren is de uitdaging die nog zal volgen in 

de komende jaren. 

De stage was dus langs alle kanten zeer leerrijk en uitermate interessant. Ik kijk dan ook na het 

verloop van beide stageperiodes met plezier terug naar een leerrijke en aangename periode. 
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE I: BLOEDANALYSE 

 

 

BIJLAGE II: ACTH-STIMULATIETEST 
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BIJLAGE III: LOW-DOSE DEXAMETHASONE TEST 

 

 

BIJLAGE IV: ACTH-STIMULATIE TEST 

 


