
 
 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

 

Academiejaar 2012-2013 

 

 

ENDOCRINOLOGIE VAN DE CYCLUS BIJ DE HOND 

 

door 

 

Liesbeth Verbruggen 

 

 

 

Promotoren:  Prof. dr. Ann Van Soom        Literatuurstudie in het kader 

               Dr. Tom Rijsselaere         van de Masterproef 

 

 

                            © 2013 Liesbeth Verbruggen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 

volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk 

uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden. 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor 

enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig vertrouwen 

dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef. 

 



 
 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

 

Academiejaar 2012-2013 

 

 

ENDOCRINOLOGIE VAN DE CYCLUS BIJ DE HOND 

 

door 

 

Liesbeth VERBRUGGEN 

 

 

 

Promotoren:  Prof. dr. Ann Van Soom        Literatuurstudie in het kader 

               Dr. Tom Rijsselaere         van de Masterproef 

 

 

                           © 2013 Liesbeth Verbruggen 



 
 

VOORWOORD 

Het schrijven van deze literatuurstudie was voor mij geen gemakkelijke opgave. Daarom wil ik graag 

beginnen met het bedanken van een aantal personen, die elk op hun eigen manier hun bijdrage leverden 

tot de verwezenlijking van dit werk.  

Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. dr. Ann Van Soom, en mijn co-promotor, Dr. Tom Rijsselaere, 

bedanken. In het bijzonder wil ik mijn promotor, Prof. dr. Ann Van Soom, bedanken om mij op weg te 

helpen, regelmatig verbeteringen aan te brengen, tips te geven en voor de tijd die ze in dit werk heeft 

gestoken.  

Ten tweede wil ik ook mijn vriendinnen-medestudenten bedanken, omdat ik met hen tips en ervaringen 

kon uitwisselen en ik zo ook heel wat van hen kon leren. In het bijzonder wil ik Ameline Wuytack 

bedanken, om mij kennis te laten maken met het programma Endnote, en om mijn technische problemen 

met Word en Endnote op te lossen.  

Ook mijn ouders, Geert en Katrien Verbruggen-Goethals, ben ik erg dankbaar omdat ze mij de kans 

geven deze studie te volgen en om hun jarenlange steun en in mij te blijven geloven. Bovendien wil ik mijn 

papa extra bedanken voor het nalezen van dit werk. 

Ook David De Meulemeester en Katrien Michem wil ik bedanken voor de foto’s van hun Amerikaanse 

Staffordshire terriër teefje Devil.  

Tot slot wil ik mijn vriend, Steven De Meulemeester, bedanken voor de mooie momenten tussen het harde 

werk door, zodat ik telkens opnieuw met de nodige energie het schrijven van deze literatuurstudie kon 

hervatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INHOUDSOPGAVE 

SAMENVATTING..................................................................................................................................... 1 

INLEIDING ............................................................................................................................................... 2 

LITERATUURSTUDIE ............................................................................................................................. 4 

1. Evolutie van wolf naar hond en impact op de voortplanting ......................................................... 4 

2. De ovariële cyclus ...................................................................................................................... 6 

2.1 Aanleiding tot de pro-oestrus ................................................................................................ 6 

2.2 Late anoestrus en pro-oestrus............................................................................................... 7 

2.2.1 Hormonaal ........................................................................................................................ 7 

2.2.2 Anatomische veranderingen ............................................................................................ 12 

2.2.3 Gedragsveranderingen.................................................................................................... 14 

2.3 Oestrus ............................................................................................................................... 15 

2.3.1 Hormonaal ...................................................................................................................... 15 

2.3.2 Het corpus luteum ........................................................................................................... 16 

2.3.3 Anatomische veranderingen ............................................................................................ 18 

2.3.4 Gedrag ........................................................................................................................... 19 

2.4 Metoestrus en vroege anoestrus ......................................................................................... 20 

2.4.1 Het corpus luteum ........................................................................................................... 20 

2.4.2 Anatomische veranderingen ............................................................................................ 22 

2.4.3 Gedrag ........................................................................................................................... 25 

3. Ovariële dysfunctie................................................................................................................... 25 

3.1 Anovulatie ........................................................................................................................... 25 

3.2 Vertraagde stijging in pre-ovulatoire serum progesteron concentraties ................................ 25 

3.3 Gespleten loopsheid (‘split heat’)......................................................................................... 26 

3.4 Luteale fase insufficiëntie .................................................................................................... 26 

3.5 Persisterende oestrus ......................................................................................................... 26 

BESPREKING ....................................................................................................................................... 27 

REFERENTIELIJST ............................................................................................................................... 30 

BIJLAGE: Overzicht van het verloop van de hormonale plasmaconcentraties tijdens de cyclus. ............. 34 

 



 
 

 
 

SAMENVATTING 

Deze literatuurstudie behandelt het endocrinologisch aspect van de ovariële cyclus van de teef. Het 

endocrien systeem functioneert namelijk als ‘motor’ van het voortplantingsstelsel dat, aan de hand van 

specifieke hormonenconcentraties, bepaalde veranderingen en evoluties ondergaat. Hierdoor kan de 

oestrische cyclus worden onderverdeeld in vier fasen: de pro-oestrus, de oestrus, de metoestrus en de 

anoestrus. Achtereenvolgens zullen deze fasen worden besproken, waarbij eerst de hormonale 

veranderingen aan bod komen. Vervolgens wordt het effect van deze hormonen op de genitaliën en het 

gedrag van de teef besproken.  

De gedomesticeerde hond heeft een niet-seizoensgebonden, mono-oestrische cyclus met 2 à 3 cycli per 

jaar. De folliculaire fase start met de pro-oestrus, waarbij follikels ontwikkelen onder invloed van follikel 

stimulerend hormoon en luteïniserend hormoon. Deze groeiende follikels produceren oestrogenen die 

inwerken op de genitale tractus (oedeem en bloedingen, verhoorning van het vaginaal epitheel) en ook 

het gedrag beïnvloeden. Ovulatie treedt op aan het begin van de oestrus. Uit een geovuleerde follikel 

vormt zich een progesteron-producerend corpus luteum. Dit is het begin van de luteale fase. Het corpus 

luteum zorgt voor het in stand houden van de dracht en de ontwikkeling van het melkklierweefsel, zowel 

bij de drachtige als de niet-drachtige teef. Op het einde van de luteale fase (einde van de metoestrus) 

gaat de teef in anoestrus. Dit is een periode van ovariële rust, waarbij de hormonale plasmaconcentraties 

basale waarden aannemen. De teef is dan seksueel inactief. 

Tot slot worden enkele omstandigheden aangehaald waarbij het ovarium niet optimaal kan functioneren, 

met als gevolg een afwijkende ovariële cyclus. Het is van belang deze abnormaliteiten te onderkennen 

wanneer zulke teven worden aangeboden met fertiliteitsproblemen. 

Sleutelwoorden: Cyclus – Endocrinologie – Hond – Hormonen – Voortplanting 
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INLEIDING 

De werking van het voortplantingsstelsel gebeurt door middel van een complexe interactie tussen 

hormonen geproduceerd in de hypothalamus, de hypofyse en het voortplantingsstelsel zelf. Dit geheel van 

interacties wordt de hypothalamo-hypofysaire-gonadale as genoemd. Een hormoon is een chemisch 

signaal dat door een endocrien orgaan wordt vrijgesteld in de circulatie en zo kan binden op specifieke 

receptoren van de targetcellen in een ander weefsel van het lichaam
1
. Er zijn drie soorten hormonen: 

hormonen afgeleid van aminozuren, peptidehormonen (hiertoe behoren de geslachtshormonen die 

centraal worden vrijgesteld) en de vet-afgeleide hormonen (hiertoe behoren de hormonen vrijgesteld door 

het voortplantingsstelsel)
1
. Eens het hormoon bindt op de receptor (gelegen in de cel of op de 

celmembraan) van zijn targetcel, zal een enzym of structureel proteïne worden ge(de)activeerd of wordt 

de synthese hiervan beïnvloed
1
. De secretie van een hormoon wordt getriggerd door een verandering in 

de samenstelling van het extracellulair vocht, de aan- of afwezigheid van een ander hormoon, vrijstelling 

van een neurotransmitter of door negatieve feedback
1
. 

De hypothalamus is gelegen in de grote hersenen, meer bepaald op de bodem van de derde 

hersenventrikel, en regelt de werking van de hypofyse, een hersenaanhangsel ventraal van de 

hypothalamus en gelegen in de ‘sella turcica’ van het os sfenoidalis
2
 (Figuur 1). De hypofyse bestaat uit 

de adenohypofyse (voorkwab) en de neurohypofyse (achterkwab). De neurohypofyse (ontstaan uit een 

uitstulping van het diëncephalon
2
) is door middel van neuronen verbonden met de hypothalamus 

(infundibulum) en dient als opslagplaats (pars nervosa) voor vasopressine en oxytocine, geproduceerd 

door het secretorisch neuronaal weefsel van de hypothalamus
1, 2

 (Figuur 1). De adenohypofyse (ontstaan 

uit het ectoderm van de orofarynx
2
) bestaat uit de dorsaal gelegen pars tuberalis, de pars distalis en de 

pars intermedia
2
 (Figuur1). De adenohypofyse synthetiseert en secreteert 7 verschillende hormonen, 

onder controle van regulerende hormonen geproduceerd door de hypothalamus (‘hypofysiotrope 

hormonen’), die via een specifiek vasculair portaal systeem de hypofyse bereiken
1-3

 (Figuur 1). De 

hypofysiotrope hormonen worden onderverdeeld in ‘releasing’ hormonen en inhiberende hormonen, en 

controleren de vrijstelling van de ‘trope’ hormonen door de hypofyse, die worden vrijgesteld in de circulatie 

en zo een specifiek endocrien orgaan bereiken (merk op dat intussen werd aangetoond dat één 

hypofysiotroop hormoon meerdere trope hormonen controleert)
3
. Dit doelwitorgaan zal op zijn beurt een 

hormoon vrijstellen en dit leidt finaal tot een fysiologisch effect
3
 (Figuur 1). De hypofysiotrope  hormonen 

staan onder invloed van talrijke neurologische invloeden zoals emoties, chemische en metabole 

invloeden, maar ook hormonale invloeden. Het hormoon vrijgesteld door het doelwitorgaan zal zo een 

negatieve feedback uitoefenen op de hypothalamus. Daarnaast zullen ook andere hormonen een invloed 

hebben. Er is één uitzondering op de negatieve feedbackregel: tijdens de pro-oestrus zal de stijgende 

plasmaconcentratie van oestrogenen juist een positieve feedback uitoefenen op de vrijstelling van 

luteïniserend hormoon (LH) (dat leidt tot de pre-ovulatoire LH-piek, zie verder).
3
 Bepaalde 

signaalmolecules, gesecreteerd in andere delen van de hersenen buiten de hypothalamus, hebben een 

identieke structuur als de hormonen geproduceerd door de hypothalamus (bijvoorbeeld prolactine 

inhiberend hormoon (PIH) en dopamine). Deze moleculen werken lokaal als neurotransmitter of 

neuromodulator en worden niet vrijgesteld in de circulatie.
3
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Figuur1 . Anatomie van de hypofyse (uit The McGraw-Hill companies, 2013)
4
, werking van het hypothalamo-

hypofysair systeem en de hormonen die hierbij een rol spelen
1-3

 (grijze druk: geen directe relatie tot de voortplanting), 

anatomie van het genitaal stelsel van de teef (uit Tartaglia en Waugh, 2005)
1
 . 
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LITERATUURSTUDIE 

1. Evolutie van wolf naar hond en impact op de voortplanting 

De gedomesticeerde hond (Canis familiaris) is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er zijn 

momenteel 343 officieel erkende hondenrassen in de wereld
5
. Tussen deze rassen bestaat een enorme 

variatie in grootte, kleur, vacht, karakter en functie
6
; dit als resultaat van een jarenlange doorgedreven 

selectie op deze specifieke kenmerken. 

 

Taxonomisch behoort de hond tot de orde van de carnivoren of roofdieren en de familie van de canidae of 

hondachtigen. Zijn Latijnse naam is Canis lupus familiaris. 

 

Door de enorme fenotypische variatie tussen rassen, werd in het verleden meermaals bediscussieerd of 

de hond afstamt van slechts één of van meerdere species. Men heeft echter aangetoond dat de hond en 

de wolf 98% van hun mitochondriaal DNA gemeenschappelijk hebben
7
. Daarom wordt de wolf als 

(voornaamste) voorouder van de hond beschouwd. Het ontstaan van de hond uit de wolf zou ongeveer 

100.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden
7
. Op verschillende plaatsen in de wereld werden 

beenderen van hominiden samen met die van wolven gevonden. Sommige beenderen zouden 300.000 

jaar oud zijn. Dit wijst erop dat mens en wolf reeds in nauw contact met elkaar samenleefden, of op zijn 

minst hetzelfde territorium deelden
6
. Men vermoedt een soort domesticatie avant-la-lettre. Wolven 

kwamen in de buurt van mensen, op zoek naar voedselresten, terwijl mensen gebruik maakten van hun 

huid als kledij. Dit wordt proto-domesticatie genoemd
8
. De eigenlijke domesticatie ontstond ongeveer 

15.000 jaar geleden in Oost-Azië
9
 en later ook in andere delen van de wereld. Terwijl mens en hond 

voorheen naast elkaar leefden, gingen zij nu met elkaar samenleven. 

 

Zowel de mens als de hond haalden elk hun voordeel uit dit samenlevingsverband. Zo ontwikkelde de 

mens een nieuwe jachtstrategie waarbij de hond, met zijn sterk reukvermogen, de gewonde dieren ging 

opzoeken en bij de mens terugbracht
6
. De wilde hond was voordien voor zijn voedsel volledig afhankelijk 

van de natuur. Dit betekent dat in barre winters weinig voedsel was te vinden en de hond genoodzaakt 

was te overleven van zijn energiereserves die hij kon aanleggen in de andere seizoenen. Wanneer mens 

en hond gingen samenleven, ging de mens zich stilaan ook meer ontfermen over de voeding van zijn dier. 

Een goede voeding was immers noodzakelijk voor goede prestaties. De hond kon nu het hele jaar door 

over voldoende voedsel beschikken. 

 

Deze gewijzigde manier van leven bracht heel wat veranderingen met zich mee: veranderingen in gedrag, 

morfologische veranderingen, maar ook fysiologische veranderingen zoals bijvoorbeeld de manier van 

voortplanten. Het is namelijk van essentieel belang dat de jongen, eenmaal geboren, over voldoende 

voedsel kunnen beschikken. Daarbij moet ook de teef voldoende energie kunnen opnemen om haar 

jongen in de eerste levensweken te zogen.  

 

Zo verklaart men dat de meeste wilde Canidae slechts één cyclus hebben per jaar en dus ook slechts één 

keer per jaar een nest pups ter wereld brengen. Dit laatste gebeurt op het moment waarop er voldoende 

voedsel te vinden is. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de Afrikaanse wilde hond of 

hyenahond
10

. In Europa
11

 ziet men dat de meeste teefjes in oestrus komen rond augustus-september. 



5 
 

Bijgevolg is er een piek van het aantal worpen in november (Figuur 1). In Afrika
12,13 

ligt het hoogste aantal 

oestrussen rond februari-mei. De meeste nesten worden gezien rond mei-juli (Tabel 1). Het leefgebied 

van de hyenahond bevindt zich voornamelijk in de zuidelijke tropen (tussen de evenaar en de 

Steenbokskeerkring). Dit gebied maakt van oktober tot maart een regentijd door. Op het einde van dit 

seizoen is er bijgevolg veel voedsel beschikbaar, ideaal dus om een nest pups groot te brengen. 

Tabel 1.  Voornaamste periode waarin oestrus/geboorte plaats vindt bij de Afrikaanse wilde hond
11

 

 Zuidelijk halfrond Noordelijk halfrond 

Oestrus februari-mei eind augustus-begin 

oktober 

Geboorte mei-juli november 
 

Figuur 2. Gemiddeld percentage worpen van de Afrikaanse wilde hond, geboren in Europa, over de periode van 1938 

tot 2008, volgens de maand van het jaar. (uit Verberkmoes, 2008)
11

 

Het aantal nesten geboren in november is significant groter dan het aantal geboren tijdens de andere 

maanden van het jaar (Figuur 2). Er is dus een duidelijke seizoensinvloed. Men spreekt van een 

seizoensgebonden, mono-oestrische cyclus. Een uitzondering is de Aziatische wilde hond, die een 

seizoensgebonden poly-oestrische cyclus heeft
14

. 

 

Dit seizoensgebonden karakter kan ook bij het mannelijk dier waargenomen worden. Een andere studie
15

 

over de reproductie van de Afrikaanse wilde hond toont de seizoensgebonden variaties in het mannelijk 

voortplantingsstelsel aan (Tabel 2). Men vermoedt echter dat de mannelijke fertiliteit is afgesteld op de 

vrouwelijke fertiliteit door middel van bepaalde feromonen
10

.  
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Tabel 2. Seizoensgebonden verandering in plasma testosteron concentratie, testiculair volume, testiculaire tonus, 

aantal succesvolle electro-ejaculaties en frequentie van spermatorrhea (accidentele ejaculatie) bij de Afrikaanse wilde 

hond. (naar Johnston, 2007)
15

 

a-d: verschillende letters in dezelfde rij zijn significant (p < 0,05) 

Net zoals de wilde hond kent ook de gedomesticeerde hond een mono-oestrische cyclus (één oestrus per 

voortplantingsseizoen), waarbij de oestrus gevolgd wordt door een lang interoestrusinterval (metoestrus + 

anoestrus)
16, 17

. De cyclus is echter niet seizoensgebonden
17

, aangezien teven het hele jaar door loops 

kunnen worden; dit als evolutief gevolg van de domesticatie waarbij op elk moment van het jaar 

voldoende voedsel ter beschikking is. In tegenstelling tot de wilde hondachtigen en de meer primitieve 

hondenrassen (de wolf en wolfkruisingen, de coyote, de dingo, de basenji en de Tibetaanse mastiff) die 

slechts 1 cyclus per jaar hebben
16, 18

, zijn er bij de gedomesticeerde honden 2 tot 3 cycli per jaar
17, 19

 

(interoestrusinterval van gemiddeld 6 à 7 maanden, met een variatie van 5 tot 12 maanden
17

). Teefjes 

worden voor het eerst loops op een leeftijd van 6 tot 14 maanden, afhankelijk van de lichaamsgrootte. 

Grote rassen worden veel later loops dan kleine rassen.
17  

2. De ovariële cyclus 

2.1 Aanleiding tot de pro-oestrus 

Er bestaat nog heel wat discussie over het feit of de cyclus van de gedomesticeerde hond een 

seizoensinvloed kent of niet. Algemeen wordt aangenomen dat de cyclus niet seizoensgebonden is. De 

invloed van het seizoen op het reproductiepatroon van de teef werd reeds meermaals bestudeerd.  

Tabel 3. Het voorkomen van oestrus bij teven uit verschillende landen. 

Auteur Land Voorkomen oestrus? 

Mutembei et al. (2000)
20

 Kenya -stijging in oktober 

-daling in april 

Ortega-Pacheco et al. (2006)
19

 Mexico -stijging in december 

-daling in juni-juli 

Chatdarong et al. (2007)
21

 Thailand -stijging in juli-augustus en 

november 

-daling maart-juni 

Christie en Bell (1971)
22

 Verenigd Koninkrijk -stijging februari-mei 

Linde-Forsberg (2004)
23

 Zweden -stijging december-maart 

 Vroege lente 2000 Late zomer 2001 Vroege lente 2002 Late zomer 2002 

[Testosterone] 

(ng/ml) 
3,2 ± 1,9a 5,6 ± 0,4a 1,6 ± 0,8a 8,9 ± 6,7a 

Volume testikel 

(cm
3
) 

4,3 ± 0,2a 17,4 ± 1,0b 6,8 ± 1,0d 12,8 ± 2,0c 

Tonus testikel (0-5) 3 4 3 5 

Aantal succesvolle 

electro-ejaculaties 
0/7 7/7 0/7 3/7 

Frequentie 

spermatorrhea  
1/7 6/7 0/7 6/7 
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In tabel 3 wordt een overzicht van 5 studies weergegeven, waarin het voorkomen van oestrus bij teven 

werd onderzocht. De eerste 3 werden uitgevoerd in 3 verschillende landen gelegen rond de evenaar. Dit 

gebied wordt gekenmerkt door een constante daglengte en een tropisch klimaat. Er wordt een stijging van 

het aantal oestrussen vastgesteld in de late herfst en winter (droog en koel) en een daling in de zomer 

(warm en nat). In deze landen speelt dus voornamelijk de factor klimaat een rol.  De laatste twee studies 

werden uitgevoerd op het noordelijk halfrond. Dit gebied kent wel een verschil in daglengte over het 

verloop van een jaar, waardoor fotoperiodiciteit hier de belangrijkste seizoensfactor is. Het aantal teven in 

oestrus vertoont een piek in de late winter/vroege lente; wanneer de dagen beginnen te lengen. Uit deze 5 

studies kan worden besloten dat de ovariële cyclus van de teef toch niet helemaal onafhankelijk is van 

seizoensinvloeden, en dat er wel bepaalde tendensen zijn waar te nemen.  

Een andere studie
24

 (Zweden) toont aan dat er een duidelijk verschil bestaat tussen dieren die binnen 

worden gehouden en dieren die buiten worden gehuisvest. Zesendertig Duitse herderteefjes en 20 

labrador retrieverteefjes werden vanaf de leeftijd van 8 weken in huis gehouden. Zesendertig beagleteven 

werden buiten in kennels gehouden. Er kon geen verschil in oestrusverdeling doorheen het jaar worden 

waargenomen bij de Duitse herders en de labradors. Bij de beagles daarentegen kwam 46% in oestrus in 

de periode van mei tot juli. 

Een laatste studie
25  

zegt dat de
 
aanleiding tot de pro-oestrus een multifactoriële interactie is, waarbij 

onder andere de factoren genetica en management een belangrijke rol spelen. De eerste factor, genetica, 

verwijst naar de meer primitieve rassen, die genetisch meer gelijken op de wolf. Een typisch voorbeeld is 

de basenji
19, 25

: dit ras cycleert op het noordelijk halfrond in de herfst, en op het zuidelijk halfrond in de 

lente. Op het noordelijk halfrond werpen ze voornamelijk in november, december en januari (andere 

maanden: minder dan 2,5%). Met de tweede factor, management, wordt bedoeld dat de mens zodanig zal 

ingrijpen zodat er pups zijn wanneer dat voor hem best uitkomt: een piek in oktober (deze pups worden 

dan met Kerstmis verkocht) en in de lente (gunstig weer en Pasen). Er is ook een daling van het aantal 

nesten in februari, als gevolg van de feestdagen.  

2.2 Late anoestrus en pro-oestrus 

2.2.1 Hormonaal 

2.2.1.1 De hypothalamo-hypofysaire-ovariële as 

De anoestrus is een periode van ovariële rust, die bij de teef een variabele duur heeft (2 tot 10 maanden
18, 

26
). Deze duur wordt bepaald door genetische en omgevingsfactoren (zie boven). Tijdens de anoestrus 

bevinden de serumconcentraties van alle hormonen zich op een basaal niveau (Figuur 13, zie bijlage). 

Naarmate de anoestrus vordert, zal de frequentie van de GnRH-vrijstellingen toenemen en krijgen deze 

een grotere amplitude
18, 27

, wordt de hypofyse gevoeliger voor GnRH
28

 en zullen de ovaria een grotere 

responsiviteit vertonen ten opzichte van de gonadotrofines, FSH en LH
18

. Hoewel beide gonadotrofines 

gesynthetiseerd worden in eenzelfde celtype, onder controle staan van GnRH, en dus elke FSH-pulsatie 

gepaard gaat met een LH-pulsatie
29

, zal de stijging in GnRH geen uniforme verandering teweegbrengen in 

zowel FSH als LH (Figuur 13, zie bijlage): 

1) Tijdens de anoestrus vindt een geleidelijke toename in plasma FSH concentratie plaats, terwijl geen 

significante verandering in plasma LH concentratie waar te nemen is
18

. Dit suggereert dat FSH bij de 
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teef noodzakelijk is in de vroege stadia van de folliculogenese, terwijl LH daarentegen een rol zal 

spelen in de verdere ontwikkeling van de meer mature follikels
18 

(zie verder).   

2) De stijging in amplitude van de FSH-pulsaties is veel minder uitgesproken dan die van LH
29

.  

3) De afname in plasma FSH concentratie gebeurt veel langzamer dan de afname in plasma LH 

concentratie. Dit is te wijten aan het feit dat FSH een langere halfwaardetijd heeft dan LH 

(verschillend glycosylatiepatroon)
29

. 

Uit 1) en 2) kan worden besloten dat LH en FSH op een verschillende manier worden gereguleerd: 

1) De plasma FSH concentratie zal op het einde van de anoestrus laag zijn, te wijten aan de 

negatieve feedback van oestradiol, inhibine en follistatine (gesecreteerd door de groeiende 

follikels) terwijl oestradiol een positieve feedback uitoefent op de vrijstelling van LH
29

.  

2) De hypothalamus secreteert een specifieke FSH-releasingfactor
29

.  

3) FSH en LH zijn opgeslagen in 2 verschillende soorten secretiegranules, die hun inhoud op een 

verschillende manier vrijstellen
29

. 

4) Of de hypofyse LH of FSH vrijstelt is afhankelijk van de frequentie en amplitude van de GnRH-

pulsaties.
29

  

Aangetoond werd dat behandeling met oestradiol een stijging in de concentratie van GnRH ter hoogte van 

de hypothalamus veroorzaakt
30-32

. Oestradiol geeft een verhoogde expressie van oestrogeen receptor 

mRNA in de hypothalamus tijdens de late anoestrus en de pro-oestrus, terwijl progesteron een 

verminderde expressie van oestrogeen receptor mRNA geeft in de oestrus en metoestrus
30

. Dit verklaart 

het verband tussen hypothalamus oestrogeen receptor mRNA en LH tijdens de anoestrus en pro-oestrus.  

Tijdens de anoestrus is er ook een verhoogde expressie van het cytochroom P450 aromatase gen in de 

hypothalamus
32

. Dit enzyme zet androgenen (testosteron en androsteendion), gesynthetiseerd in de 

thecacellen, om in oestradiol
33

. 

Aangezien plasma FSH concentraties significant hoger zijn in de late anoestrus bij de teef, ten opzichte 

van de vroege en midden-anoestrus, en plasma LH concentraties niet significant verschillen wanneer de 

verschillende stadia van anoestrus worden bekeken (Figuur 13, zie bijlage), kan worden gesuggereerd dat 

FSH van belang is bij de aanvang van de ovariële folliculogenese
29

. Dit kan bevestigd worden door: 

a) Er werd reeds eerder aangetoond dat FSH jonge antrale follikels beschermt tegen apoptose
29

. 

b) Zowel bij de koe als bij de vrouw, wordt mRNA dat codeert voor de FSH-receptor tot expressie 

gebracht in de granulosacellen van alle groeiende follikels, terwijl mRNA dat codeert voor de LH-

receptor enkel tot expressie wordt gebracht in granulosacellen van de grotere, mature follikels en in 

de thecacellen. Hoewel dit nog niet werd aangetoond bij de teef, werden tot nu toe nog geen 

indicaties gevonden waarom dit niet zo zou zijn
29

. 

Doordat FSH telkens in pulsaties wordt vrijgesteld (Figuur 13, zie bijlage), zal de groei van kleine antrale 

follikels ook telkens in golven gebeuren
33

. Eén van de belangrijkste effecten van FSH is het verwerven 

van LH-receptoren in de granulosacellen van de rijpende follikels
18, 26

. LH-receptoren zijn te detecteren bij 

follikels vanaf 1 mm diameter, dit is 10%
17

 van hun diameter bij ovulatie
34

. Deze follikels worden daardoor 

gevoelig voor LH zodat LH de taak van FSH kan overnemen. Een belangrijk effect van LH is dat deze de 

FSH-drempelwaarde moduleert. Bepaalde substanties van de thecacellen, die onder controle staan van 

LH, beïnvloeden namelijk de gevoeligheid voor FSH van de granulosacellen
18

. Deze laatste 2 stellingen 



9 
 

kunnen een verklaring zijn voor het feit dat enkel toediening van LH follikelgroei kan teweegbrengen en de 

pro-oestrus kan induceren. Enkel de dominante follikels, die op het einde van de anoestrus voldoende LH-

receptoren hebben verworven, zullen onder invloed van LH verder kunnen ontwikkelen tot follikels die in 

staat zijn om te ovuleren
33

.  

De plotse stijging in plasma LH concentratie op het einde van de anoestrus (Figuur 13, zie bijlage) is 

onder andere te wijten aan een gedaalde opioïde activiteit. Behandeling met naloxone (opioid antagonist) 

stimuleert namelijk de LH-vrijstelling tijdens alle stadia van de cyclus
26

. 

2.2.1.2 Dopamine-agonisten 

Naast de veranderingen in de hypothalamo-hypofysaire-ovariële as speelt ook een dopaminerge invloed 

een rol in de initiatie van een nieuwe folliculaire fase. Toediening van de dopamine-agonisten 

bromocriptine en cabergoline tijdens de luteale fase leidt tot afbraak van het corpus luteum en een 

verkorte luteale fase, veroorzaakt door onderdrukking van de secretie van prolactine, de belangrijkste 

luteotrope factor
18

. Wanneer deze dopamine-agonisten worden toegediend aan teven in anoestrus, treedt 

eveneens een verkorting op van het interoestrus-interval
18

. Aangenomen werd dat ook dit het gevolg is 

van gedaalde prolactineconcentraties. Er werd immers aangetoond dat hoge gehaltes aan prolactine 

verantwoordelijk zijn voor gedaalde plasma LH concentraties
18

. Echter, deze stelling is nu weerlegd: 

1) Plasma prolactine concentraties zijn laag gedurende de anoestrus
18

.(Figuur 13, zie bijlage) 

2) Er werden geen veranderingen waargenomen in de plasma prolactine concentraties tijdens het 

verloop van de anoestrus
18

. (Figuur 13, zie bijlage) 

3) Teven die werden behandeld met metergoline, een serotonine-antagonist, vertoonden geen verkort 

interoestrus-interval hoewel plasma prolactine concentraties lagere waarden aannamen dan bij teven 

behandeld met dopamine-agonisten
35

. 

4) Teven behandeld met 5 µg/kg bromocriptine 2 maal per dag, te starten op 28 dagen na de ovulatie, 

vertoonden geen significante daling in plasma prolactine concentratie, terwijl wel een significante 

verkorting van het interoestrus-interval werd opgemerkt
18

. 

 

Met 1), 2), 3) en 4) kan worden bewezen dat de inductie van de folliculogenese niet kan worden 

toegeschreven aan een gedaalde plasma prolactine concentratie, maar veroorzaakt wordt door een ander 

dopamine-agonistisch effect, vermoedelijk een toename van de FSH-secretie. Een studie toonde aan dat 

teven behandeld met bromocriptine
29

 een significante stijging in plasma FSH concentratie vertoonden, 

terwijl bij behandeling met metergoline
35

 slechts een stijging werd waargenomen tijdens de late anoestrus 

(fysiologisch) (Figuur 3-4).  

Figuur 3. Plasma LH en FSH concentratie bij 6 beagleteven de dag voor (dag 0) en tijdens behandeling met 

bromocriptine: er is een significante stijging van FSH (rechts) op 14, 28 en 42 dagen na de start van de behandeling 

in vergelijking met voor de behandeling, terwijl de plasma LH concentratie (links) hetzelfde blijft. (uit Kooistra, 1999) 
29 
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Figuur 4. Plasma LH en FSH concentratie bij 8 beagleteven voor (dag 93 en 100) en tijdens de behandeling met 

metergoline: geen significante stijging van FSH of LH 1, 2 of 4 weken na de start van de behandeling (resp. d107, 

d114, d128). (uit Beijerink, 2004)
35 

2.2.1.3 Oestradiol secretie 

In het folliculair vocht van de rijpende antrale follikels accumuleren verschillende steroïde hormonen 

(oestradiol, progesteron en testosteron)
34

. De concentraties in het follikelvocht zijn 1000 maal groter dan 

die in de circulatie
34

. De oöcyt ontwikkelt dus in een hormonaal milieu. De follikelpopulatie bij de teef 

bestaat uit 15% polyoöcytaire follikels. Deze follikels bevatten elk meerdere oöcyten en zouden een 

grotere concentratie aan oestradiol bevatten en een lagere concentratie aan progesteron in vergelijking 

met de mono-oöcytaire follikels
34

. Progesteron wordt quasi volledig omgezet in androgenen, waardoor de 

plasmaconcentratie initieel minimaal stijgt. Androgenen (androsteendion en testosteron, geproduceerd in 

de thecacellen) worden door aromatase omgezet in oestradiol, dat uiteindelijk wordt vrijgesteld in de 

bloedbaan
17

. Zo worden serum oestradiol concentraties bereikt gaande van 5-10 pg/ml tot pieken van 45-

120 pg/ml 0,5 tot 2 dagen voor de aanvang van de LH-piek
33

 (Figuur 13, zie bijlage). Deze stijgende 

oestradiolconcentraties zorgen voor lichamelijke en gedragsveranderingen bij de teef, die uitwendig waar 

te nemen zijn bij de start van de pro-oestrus. Androsteendion- en testosteronconcentraties in het serum 

stijgen mee met de oestradiolconcentraties en bereiken piekconcentraties van respectievelijk 300 en 800 

pg/ml
17

 (Figuur 13, zie bijlage). Het is echter nog onduidelijk of de LH-gestimuleerde stijging in 

oestradiolsecretie te wijten is aan een verhoogde aromatase synthese of activiteit, of aan een verhoogde 

synthese van androgenen
17

. 

2.2.1.4 Pre-ovulatoire LH piek 

Tijdens de midden en late pro-oestrus, nemen LH- en FSH-concentraties in het serum terug basale 

waarden (respectievelijk ≤1 ng/ml en <50 ng/ml
17

) aan, te wijten aan de negatieve feedback van 

oestrogenen en inhibine (Figuur 13, zie bijlage).  

De pro-oestrus eindigt met de pre-ovulatoire LH-piek (Figuur 13, zie bijlage), waarbij serumconcentraties 

van 4 tot 40 ng/l worden bereikt
33

. De stijging duurt 12 tot 24 uur, terwijl LH terug daalt over een periode 

van 12 tot 36 uur. De totale LH-piek neemt ongeveer anderhalve dag in beslag
33

, wat opmerkelijk langer is 

dan bij andere diersoorten
36

. In verschillende studies
36, 37

 werd beschreven dat deze piek een bifurcatie 

vertoont (deze bifurcatie wordt echter niet waargenomen wanneer de frequentie van staalname niet 

voldoende hoog is). Deze bifurcatie werd niet beschreven bij andere dieren. Een halve tot één dag na de 

LH-piek ontstaat een FSH-piek
33

 (Figuur 13, zie bijlage). Daling van de FSH-concentratie duurt 1 à 2 

dagen langer dan die van LH
33

 (te wijten aan de langere halfwaardetijd, zie hoger). Terwijl de plasma FSH 

concentratie piekwaarden aanneemt (100 tot 600 ng/ml 0-2 dagen na de LH-piek
17

) die 2 maal zo hoog 
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zijn als de anoestrus waarden, zal LH 10 tot 100 maal hogere waarden aannemen
33

. In een studie met 6 

beagleteven was de gemiddelde plasma LH concentratie voor en na de pre-ovulatoire LH-piek gelijk, 

terwijl de gemiddelde plasma FSH concentratie lager was voor de pre-ovulatoire LH-piek dan erna
38

 

(Figuur 5). Deze laatste 2 stellingen bewijzen nogmaals de verschillende regulatie van LH en FSH, te 

verklaren door de frequentie en amplitude van de GnRH-pulsaties, een verschillende gonadale feedback 

en een specifieke FSH-releasingfactor, gesecreteerd door de hypothalamus
38

. 
 
 

Figuur 5. Plasmaconcentraties van LH(□) en FSH(◊) van een beagleteef van 6 jaar tijdens de peri-ovulatoire periode. 

Op T = 0 is de plasma LH concentratie maximaal. (uit de Gier, 2006)
38

 

De aanvang van de LH-piek valt samen met een plotse daling in oestradiolconcentratie
33

 (Figuur 6). Dit 

suggereert dat de plotse daling in oestradiol de trigger is voor de LH-piek. De gedaalde 

oestradiolconcentratie zal via negatieve feedback een verhoogde vrijstelling van GnRH induceren
39

. 

Inderdaad, een studie
40

 toont aan dat het stopzetten van oestradiol toediening aan geovariëctomiseerde 

teven leidt tot een LH-piek. Naar het einde van de pro-oestrus, enkele dagen voor de LH-piek, kan een 

kleine stijging in serum progesteron concentratie worden waargenomen (Figuur 6,7), als gevolg van pre-

ovulatoire luteïnisatie van bepaalde delen van de follikelwand
33

. Enkele uren voor, of bij de aanvang van 

de LH-piek worden progesteronconcentraties bereikt gaande van 0,5-0,8 ng/ml tot 0,9-2,2 ng/ml
17

. Parallel 

met deze progesteronstijging, maar in hogere concentraties, zal ook 17α-hydroxy-progesteron (de 

membraanactieve metaboliet van progesteron) stijgen
33

 (Figuur 7). Wanneer tijdens dezelfde studie, bij 

het stopzetten van de oestradiol toediening, progesteronpreparaten werden geïmplanteerd, werden meer 

abrupte en hogere LH-pieken waargenomen. De pre-ovulatoire stijging in progesteron faciliteert dus de 

pre-ovulatoire LH-piek. Progesteron zou namelijk een verminderde oestrogenen- en oestrogeen receptor 

concentratie kunnen veroorzaken ter hoogte van de targetcellen
39

. Samenvattend kan worden besloten 

dat de daling in de oestrogeen:progesteron ratio bepalend is voor de pre-ovulatoire LH-piek
33, 39

. 

Figuur 6. Gemiddelde serum concentraties van oestradiol, progesteron, LH en FSH van 8 beagleteven tijdens de pro-

oestrus en oestrus, uitgezet in aantal dagen ten opzichte van de pre-ovulatoire LH-piek. (uit Concannon, 2009)
33
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Figuur 7. Gemiddelde serum concentraties van progesteron, 17a-OH progesteron en LH van 6 beagleteven tijdens de 

pro-oestrus en oestrus, uitgezet in aantal dagen ten opzichte van de pre-ovulatoire LH-piek. (uit Concannon, 2009)
33 

2.2.2 Anatomische veranderingen 

Tijdens de pro-oestrus worden oestrogenen geproduceerd door de groeiende follikels, en werken in op de 

genitale tractus zodat een eventuele dekking mogelijk wordt. Daarbij ontstaan heel wat in- en uitwendige 

veranderingen waardoor het duidelijk wordt dat de teef weldra in oestrus komt en vruchtbaar wordt. De 

pro-oestrus start op het moment dat een gezwollen vulva en een bloederige vaginale uitvloei worden 

waargenomen en eindigt op het moment dat de teef de reu accepteert. De pro-oestrus duurt gemiddeld 9 

dagen met een variatie van 5 tot 20 dagen.
17

 

2.2.2.1 Ovarium 

Antrale follikels zijn aan het begin van de anoestrus 0,2 tot 0,6 mm groot
34

. Zes tot tien dagen voor de LH-

piek worden op elk ovarium 2 tot 8 antrale follikels van 3 mm diameter zichtbaar. In dat stadium puilen zij 

nog niet uit boven het oppervlak. Vlak voor de pre-ovulatoire LH-piek zijn de follikels 6 tot 9 mm groot.
17

 

Tijdens de pro-oestrus zijn kleine, verschrompelde, atretische corpora lutea aanwezig in het ovarium, 

afkomstig van de vorige cyclus. Deze bevatten lipofuscine pigment en gevacuoliseerde cellen.
37

  

2.2.2.2 Uterus 

Serum oestradiol concentraties zijn positief gecorreleerd met de expressie van oestrogeenreceptoren in 

de uterus gedurende de oestrische cyclus. Dit suggereert dat in de eerste plaats oestradiol de uteriene 

oestrogeen receptor concentratie bepaalt door zijn invloed op de oestrogeen receptor mRNA expressie. 

Daarnaast spelen vermoedelijk ook paracriene mechanismen een rol. De hoge oestradiolconcentraties 

tijdens de pro-oestrus verhogen de expressie van uteriene oestrogeenreceptoren, waardoor de 

gevoeligheid van het uteriene weefsel voor oestradiol toeneemt en oestradiol zijn mitogeen effect op de 

uterus kan uitoefenen tijdens de pro-oestrus en ook tijdens de oestrus.
41, 42

 

Daarnaast zullen oestrogenen zorgen voor een verhoogde concentratie aan progesteronreceptoren in de 

uterus. Oestrogenen ‘primen’ het weefsel voor de naderende progesteroninvloed tijdens de oestrus, dit wil 

zeggen dat de uterus gevoelig wordt voor progestagenen en zo een aangepaste respons mogelijk wordt.
42

 

De eerste groeifase van de uterus start op het einde van de anoestrus ten gevolge van de stijgende 

plasma oestradiol concentraties. Het endometrium, afgelijnd door een éénlagig kubisch epitheel, wordt 

oedemateus door een verhoogde permeabiliteit van de capillairen. Dit gaat gepaard met extravasatie van 

erythrocyten doorheen het endometrium, en subepitheliaal kunnen kleine capillairen ruptureren. 

Oppervlakkige en diepe endometriale klieren prolifereren. Het myometrium verdikt, wat histologisch waar 
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te nemen is als hypertrofische, eosinofiele spiercellen. Na de coïtus zal immers de baarmoeder 

contraheren, ter bevordering van het spermatransport. 
17, 41, 43, 44

 

2.2.2.3 Cervix 

De cervix bestaat uit een bovenliggend epitheel, een lamina propria met cervixklieren en vasculaire 

structuren en een tunica muscularis. Het cervixepitheel is in het craniale deel van de cervix éénlagig, in 

het middenste deel tweelagig en is caudaal twee- of meerlagig (bescherming tegen infectie vanuit de 

vagina). Het uitzicht van het epitheel is afhankelijk van het cyclusstadium, hoewel geen correlatie met 

oestradiol en progesteron kan worden aangetoond.
45

 

In de late anoestrus en pro-oestrus is het stroma van de lamina propria vrij dun en het aantal cervixklieren 

en de ruimte die zij innemen klein. Hierdoor is de cervix gerelaxeerd en open zodat enerzijds het sperma 

ongehinderd kan passeren en anderzijds het bloederig vocht uit de baarmoeder via de vagina naar buiten 

kan worden gedraineerd. 
45

 

2.2.2.4 Vagina 

Door middel van een vaginaal uitstrijkje kan het cyclusstadium waarin de teef zich bevindt worden 

bepaald. De opbouw van het vaginaal epitheel verandert doorheen de cyclus waardoor op cytologie een 

beeld wordt bekomen, kenmerkend voor elke fase van de cyclus
46

. Drie celtypes kunnen worden 

onderscheiden: 

1) Parabasale cellen: dit zijn kleine, ronde cellen met een grote kern en een iets donkerder 

cytoplasma.
46

 

2) Intermediaire cellen: gekernde cellen die worden onderverdeeld in grote en kleine intermediaire 

cellen.
46

 

3) Superficiële cellen: hoekige cellen die ofwel anucleair zijn, ofwel een kern hebben die al dan niet 

pyknotisch is.
46

 

Onder invloed van oestrogenen ondergaat het vaginaal epitheel tijdens de pro-oestrus hyperplastische 

veranderingen en gaat het epitheel keratiniseren, waardoor dit finaal, op het einde van de pro-oestrus, uit 

5 à 7 lagen van squameus epitheel en 4 tot 6 lagen keratine bestaat
43

. Zo is het vaginaal slijmvlies beter 

bestand tegen het traumatiserend effect van de eventuele intromissie tijdens de oestrus. Tijdens de 

anoestrus zijn enkel wat intermediaire en parabasale cellen en neutrofielen te zien op een vaginaal 

uitstrijkje. Tijdens het verloop van de pro-oestrus wordt dit beeld als maar meer gedomineerd door 

superficiële cellen en rode bloedcellen. Neutrofielen zijn enkel de eerste dagen van de pro-oestrus terug 

te vinden en verdwijnen daarna. Op het einde van de pro-oestrus/begin van de oestrus bestaat het 

cytologisch beeld enkel uit pyknotische en anucleaire superficiële cellen en erythrocyten.
46

 

Net als het endometrium wordt ook het vaginaal slijmvlies oedemateus. Dit geeft een vochtig, glanzend 

aspect, met gladde en afgeronde mucosaplooien die uitpuilen in het lumen. Tussen deze plooien is een 

bloederig secreet aanwezig. Er is een verhoogde secretie van de vaginale klieren. De mucosa heeft een 

bleek uitzicht, veroorzaakt door het hyperplastisch epitheel dat de capillairen wegdrukt.
17, 47

   

Tijdens de loopsheid (pro-oestrus en oestrus) bevat het vaginaal secreet seksferomonen (methyl p-

hydroxybenzoaat) waardoor de teef aantrekkelijk wordt voor reuen. Nochtans zal de teef tijdens de pro-

oestrus de reu weigeren en geen copulatie toelaten.
17, 48
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2.2.2.5 Vulva 

Ook de vulva ondergaat oedemateuze veranderingen, waardoor deze tijdens de pro-oestrus sterk 

vergroot is en gespannen aanvoelt
17

. De vulva draineert een bloederige uitvloei, meer bepaald sereus 

vocht dat intacte en gelyseerde rode bloedcellen en hemoglobine bevat
17

. Dit vocht is afkomstig uit de 

uterus (zie hoger). 

 

Figuur 8. Vulva van een 5-jarige Amerikaanse Staffordshire Terriër teef op dag 1 van de pro-oestrus: de vulva is 

gezwollen en er is een bloederig vaginale uitvloei. 

2.2.2.6 Melkklierweefsel 

De melkklier is een gemodificeerde zweetklier, gelegen in het subcutane vetweefsel. Het bestaat uit een 

buizensysteem (ductuli), enerzijds eindigend in de secretorische alveoli, en anderzijds in de 

verzamelbuizen die uitmonden in (meestal) 5 paar
49

 tepels. De alveoli en ductuli worden afgelijnd door 

myo-epitheliale cellen en een basale membraan. Het omgevend stroma verdeelt het melkklierweefsel in 

lobi en lobuli.
50

 De ontwikkeling van de melkklier start bij de puberteit onder invloed van ovariële 

steroïden, polypeptide hormonen en groeifactoren
50

. Vóór de puberteit bestaat het melkklierweefsel enkel 

uit de grotere afvoerbuizen met daarrond knopvormige structuren die bestaan uit compacte epitheliale 

cellen (‘end-buds’), gelegen in een dens steunbindweefsel
50

. Tijdens de pro-oestrus van de adulte teef 

bevat het melkklierweefsel buizen (met een leeg lumen en afgelijnd door een tweelagig kubus-epitheel) en 

enkele kleine lobuli. Deze bestaan uit residuele alveolaire structuren (inactief) en soms gecollabeerde of 

gedilateerde alveoli met een rudimentair, eosinofiel secreet en verlies van continuïteit van de myo-

epitheliale cellen (regressie). Het stroma is dens en bevat lipofuscine (pigment afkomstig van debris van 

apoptotische epitheelcellen), dat wordt opgenomen door macrofagen.
50

 Macroscopisch is het 

melkklierweefsel en de bovenliggende huid dun en weinig opvallend door de inactieve klieren en het 

dense stroma
49

. (Figuur 12) 

2.2.3 Gedragsveranderingen 

Enkele dagen voor de aanvang van de pro-oestrus worden de meeste teven lusteloos en ietwat 

onverschillig. Sommige weigeren te eten, andere hebben last van abdominale pijn, dat na enkele dagen 
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verdwijnt. Eenmaal in de fase van pro-oestrus worden de teven eerder rusteloos, zijn ze geëxciteerd en 

weigeren te luisteren. Sommige teven maken copulatiebewegingen als een reu. Polyurie en polydipsie zijn 

normale verschijnselen in de pro-oestrus.
51

 

Doordat de teef seksferomonen afscheidt in het vaginaal secreet, wordt ze aantrekkelijk voor reuen.
17, 48

 

Nochtans zal de teef in het begin de reu weigeren. Ze draait zich om en gromt, toont haar tanden, trekt de 

staart in of ze gaat zitten om copulatie te verhinderen. Na enkele dagen wordt de teef rustiger en zal ze 

eerder passief reageren: ze loopt gewoon weg van de reu. Nog wat later zal ze de reuen opzoeken en 

met hen spelen.
47, 52, 53

 Bij de start van de pro-oestrus kunnen drie seksuele reflexen worden 

waargenomen, die maximaal aanwezig zijn tijdens de oestrus
52

: 

1) Bij het aanraken van de huid dorsaal van de vulva, wordt de vulva opwaarts geklapt.
52

 

2) Ipsilaterale kromming van de achterpoten wanneer de huid naast de vulva wordt aangetikt.
52

 

3) Contralaterale of verticale deviatie van de staart (vlaggen) wanneer de huid naast de vulva wordt 

aangetikt.
52

 

2.3 Oestrus 

2.3.1 Hormonaal 

De overgang van de pro-oestrus naar de oestrus valt ongeveer samen met de pre-ovulatoire LH-piek. Na 

de LH-piek zal de plasmaconcentratie van oestradiol verder gaan dalen en die van progesteron verder 

stijgen als gevolg van het luteïniserend effect van LH. Progesteron stijgt vrij snel na de LH-piek, waarbij de 

plasmaconcentratie waarden aanneemt van 1-3 ng/ml tijdens de pre-ovulatoire LH-piek tot 10-25 ng/ml 10 

dagen na de LH-piek, op het einde van de oestrus (of vlak erna)
17

. De plasma oestradiol concentratie zakt 

naar intermediaire waarden van 10-20 pg/ml
17

. (Figuur 13, zie bijlage) 

2.3.1.1 Ovulatie 

Het precieze tijdstip van ovulatie bij de teef is moeilijk te definiëren, maar is wel van belang bij 

experimenteel onderzoek en een goed fokmanagement. Verschillende benaderingen van het precieze 

tijdstip werden reeds beschreven: 

 In een studie met 15 multipare teven van verschillende rassen, ovuleerde 77,2% van de teven binnen 

een interval van 24 tot 72 uur na de LH-piek
37

. 

 Deze resultaten worden bevestigd in een ander onderzoek waaruit men besluit dat ovulatie start rond 

40 tot 44 uur na de LH-piek en reeds voltooid is 50 uur na de LH-piek
39

. 

 Een recentere bron vermeldt dat het meten van de plasma progesteron concentratie een betere 

benadering is van het ovulatietijdstip, dan gebruik te maken van het interval pre-ovulatoire LH-piek - 

ovulatie. Dit kan verklaard worden door het feit dat na de initiële stijging van progesteron rond de LH-

piek, de plasma progesteron concentratie een variabel aantal dagen stagneert
36 

(zie verder). Daarna 

zal progesteron plots opnieuw sterk gaan stijgen. De meeste correcte benadering van het tijdstip van 

ovulatie is 2 dagen na deze plotse stijging van de plasma progesteron concentratie, waarbij een 

concentratie ≥0,9 ng/ml wordt bereikt (hoewel dit moment toch in 95% van de cyclussen samenvalt 

met de LH-piek)
17

. Indien vroege en frequente progesteronmetingen niet beschikbaar zijn, zal een 

plasma progesteron concentratie van 5 ng/ml of hoger indicatief zijn voor ovulatie
17

.  
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Figuur 9. Plasmaconcentratie van LH en progesteron tijdens de peri-ovulatoire periode van een beagleteef. Na de 

intiële stijging stagneert de plasma progesteron concentratie gedurdende 3 dagen. (uit de Gier, 2006)
36

 

 In een studie werd bij 102 beagleteven de tijdsduur opgemeten tussen het optreden van een 

bloederige vaginale uitvloei en de ovulatie. Het tijdstip van ovulatie werd bepaald aan de hand van 

plasma progesteron concentraties (EIA (Enzyme Immunoassay): 2 ng/ml, FEIA (Fluorescent EIA): 4 

ng/ml). Waarden varieerden van 3 tot 31 dagen en de gemiddelde tijdsduur bedroeg 11,1 ± 0,2 

dagen.
54

  

 In een laatste studie met 35 beagl teven ovuleert 78% tussen de eerste en de vierde dag van de 

oestrus. De start van de oestrus werd gedefinieerd als de eerste dag waarop de teef de reu 

accepteert, ovulatie werd vastgesteld na euthanasie en histologisch onderzoek van de ovaria.
 55

  

2.3.2 Het corpus luteum 

Na de ovulatie ontwikkelt zich uit de ovariële follikel een corpus luteum. Dit corpus luteum secreteert 

progesteron en oestrogenen en is essentieel voor het in stand houden van de dracht. In tegenstelling tot 

de andere gedomesticeerde dieren, blijft bij de teef het corpus luteum ook bestaan tijdens de volledige 

periode van de metoestrus.
18

 

2.3.2.1 Vorming / regulatie 

Hoewel in hoge concentraties aanwezig, zijn de gonadotrofe hormonen tijdens het eerste derde van de 

luteale fase niet noodzakelijk voor het behoud van het corpus luteum. Dit werd bevestigd door middel van 

hypofysectomie, behandeling met dopamine-agonisten en een GnRH-geïnduceerde down regulatie van 

LH
56

. Bovendien vindt luteale regressie plaats, ondanks een verhoogde vrijstelling van deze hormonen 

tijdens de laatste 40 dagen van de luteale fase
56

 en het gelijk blijven van  de concentratie aan LH- en 

prolactinereceptoren tijdens de metoestrus
57

. Daarom is men de regulatie van het corpus luteum eerder 

gaan toewijzen aan autocriene/paracriene mechanismen: 

 Tijdens de vroege luteale fase werd in het corpus luteum een verhoogde expressie van 

cycloöxygenase (Cox) II en prostaglandine E (PGE) synthetase aangetoond, wat wijst op de 

aanwezigheid van PGE2, dat bij andere diersoorten een luteotrope werking bezit.
56, 58

 

 Ook aan de hormonen progesteron en oestradiol kan een paracriene/autocriene activiteit (door 

middel van positieve feedback) worden toegeschreven
56, 59, 60

. In een studie
59

 was expressie van de 

progesteronreceptor maximaal op dag 5 na ovulatie, daalde daarna tot dag 15 en steeg terug tot dag 

45. De aanwezigheid van oestradiol receptor α was niet tijdsgebonden. Ondanks de verhoogde 

expressie van de progesteronreceptor tussen dag 15 en 45 daalt de proliferatieve activiteit en de 
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progesteronproductie in het corpus luteum, waardoor de luteale regressie geen actief gereguleerd 

proces, maar eerder een permissief proces is
59

 (zie verder). 

 Door middel van immunohistochemie van het corpus luteum werden tijdens de volledige metoestrus 

CD4- en CD8-positieve T-lymfocyten en MHCll-positieve cellen aangetoond. Ze werden echter in 

hogere aantallen teruggevonden op dag 15 na de ovulatie. De cytokines die zij vrijstellen zouden ook 

een autocriene/paracriene rol spelen in de vorming van het corpus luteum.
59

   

2.3.2.2 Progesteron en oestradiol 

Na de ovulatie stijgt de plasma progesteron concentratie verder en bereikt een piekconcentratie 20 à 30 

dagen na de ovulatie
56

. Bij de niet-drachtige teef begint de plasma progesteron concentratie daarna 

gradueel te dalen, wat indicatief is voor de beginnende regressie van het corpus luteum
56

. Echter, op dat 

moment is er nog geen morfologische regressie waar te nemen
56

. Pas tussen 60 en 90 dagen na ovulatie 

worden terug basale (anoestrus) plasmaconcentraties bereikt van minder dan 1 ng/ml
60

 (Figuur 13, zie 

bijlage). Bij drachtige teven daarentegen blijft de plasma progesteron concentratie hoog tot rond dag 60 

van de dracht, waarna progesteron plots sterk daalt
60

. Voor de synthese van progesteron wordt 

intracellulair cholesterol getransporteerd van de buitenste naar de binnenste mitochondriale membraan 

door het Steroid Acuut Regulatoir proteïne (StAR). Tijdens de 2
e
 helft van de metoestrus is er een 

gedaalde expressie van StAR. De laagste gehaltes worden teruggevonden op dag 65 na de ovulatie. Ook 

het 3β-hydroxysteroïd dehydrogenase, dat pregnenolone omzet in progesteron, is laag op dat moment.
56

 

Zowel drachtige als niet-drachtige teven vertonen eenzelfde oestradiol secretie patroon (Figuur 13, zie 

bijlage), tot kort voor de partus of op het einde van de anoestrus, wanneer oestradiol basale 

plasmaconcentraties aanneemt, gelijklopend met de dalende plasma progesteron concentraties
56

. In de 

placenta van de teef werden geen liganden of steroidogene enzymes gevonden, terwijl in het corpus 

luteum wel expressie van het P450c aromatase gen werd geconstateerd
56

. Dit alles bewijst dat de 

productie van oestrogenen tijdens de metoestrus of dracht afkomstig is van het corpus luteum
56

.  

2.3.2.3 Groeihormoon 

Tijdens de 1
e
 helft van de luteale fase is de toenemende progesteron productie verantwoordelijk voor een 

progestageen-geïnduceerde groeihormoon (GH) productie in hyperplastische ductus-epitheelcellen van 

het melkklierweefsel
61, 62

. Soms leidt een overproductie van groeihormoon door het melkklierweefsel tot 

acromegalie, gekenmerkt door weefselovergroei en insulineresistentie
61, 62

. In tegenstelling tot de 

progestageen-geïnduceerde GH-vrijstelling bij gezonde teven, zal bij teven met acromegalie GH niet in 

pulsaties worden vrijgesteld. De overproductie van progestageen-geïnduceerd GH kan niet worden 

uitgelokt door GH-releasing hormoon en clonidine, en niet worden geïnhibeerd door somatostatine. 

Bovendien is er tijdens de luteale fase minder vrijstelling van GH, geïnduceerd door GHRH, dan tijdens de 

anoestrus. Hieruit kan worden besloten dat het circulerende groeihormoon afkomstig van het 

melkklierweefsel, de vrijstelling van hypofysair groeihormoon onderdrukt.
61

 
 

De progestageen-geïnduceerde GH-productie in het melkklierweefsel tijdens de luteale fase bij de teef is 

een normale, fysiologische gebeurtenis en dus geen pathologie bij oudere teven
61

. Dit groeihormoon 

vervult namelijk verschillende functies: 
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 Ten eerste is dit groeihormoon noodzakelijk voor de proliferatie van het melkklierweefsel ter 

voorbereiding van een eventuele lactatie. Dit berust op een autocrien/paracrien mechanisme door 

onder andere de lokale productie van insuline-like growth factor (IGF) en IGF-bindende proteïnes.
61

 

 GH is in hoge concentraties terug te vinden in de melk en deels in het colostrum, en is van belang in 

de ontwikkeling van het maagdarmstelsel van de pups.
61, 62

 

 Mammair groeihormoon heeft ook een endocriene functie, waardoor men strikt gezien het 

melkklierweefsel van de teef ook als endocrien orgaan zou moeten beschouwen. Ten eerste is het 

verantwoordelijk voor de progesteron-afhankelijke hyperplastische differentiatie van het uteriene 

epitheel. Ten tweede zorgt GH voor een insulineresistentie. Dit opvallend verschijnsel kon doorheen 

de evolutie makkelijk stand houden in de hondenpopulatie, aangezien het handig inspeelt op de 

levenswijze van een carnivoor: het dieet van een hond bevat weinig koolhydraten en in de natuur is 

een vrij groot tijdsinterval aanwezig tussen 2 maaltijden. Deze insulineresistentie heeft als gevolg dat 

na een maaltijd voldoende hoge glucosegehaltes aanwezig blijven in het bloed en beschermt zo de 

hond tegen hypoglycemie.
61, 62

 

2.3.3 Anatomische veranderingen 

De oestrus start op het moment dat de teef de reu accepteert en duurt gemiddeld 9 dagen, met een 

variatie van 5 tot 15 dagen. Het einde van de oestrus kan worden aangetoond door middel van cytologie, 

wanneer in het vaginaal uitstrijkje opnieuw neutrofielen terug te vinden zijn (dag 1 van de metoestrus).
17

 

2.3.3.1 Ovarium 

Tussen de LH-piek en ovulatie zijn de follikels 9 tot 12 mm groot
17

. Vierentwintig uur voor de ovulatie 

worden de follikels meer opaak. De bloedvaten verkleinen in diameter en aantal. Een donker stigma 

verschijnt op de follikel en kondigt de naderende ovulatie aan. In tegenstelling tot de meeste andere 

zoogdieren zullen de oöcyten bij ovulatie in een immatuur stadium worden vrijgesteld. Deze zijn 

geblokkeerd in profase l van de meiose en moeten nog 54 tot 60 uren rijpen in de oviduct vooraleer 

bevruchting mogelijk is
63

. Na de ovulatie wordt het corpus luteum zichtbaar, waarbij het stigma nog steeds 

aanwezig is. Het corpus luteum heeft initieel een roze-oranje kleur. Het vasculair patroon wordt meer 

diffuus en de bloedvaten vergroten terug in diameter.
37

 

2.3.3.2 Uterus 

Rond het midden van de oestrus start de tweede groeifase van de uterus. De groei bereikt een 

hoogtepunt op het einde van de oestrus en kent daarna een snelle daling tijdens de eerste week van de 

metoestrus. Onder invloed van de stijgende progesteronconcentraties bereidt de uterus zich voor op een 

eventuele implantatie. Het endometrium vormt crypten (door protrusie van het stroma) die in verbinding 

staan met de endometriumklieren. Het epitheel vormt zich om tot een éénlagig, mucus secreterend, 

cilindrisch epitheel.
44

  

Progesteron heeft echter een negatieve invloed op de concentraties van zijn eigen- en 

oestrogeenreceptoren in het uteriene weefsel
42

. Hierdoor wordt het weefsel minder gevoelig, wat de 

verminderde groei op het einde van de oestrus verklaart.  
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2.3.3.3 Cervix 

De cervix in oestrus vertoont weinig verschil
45

 met de cervix in pro-oestrus en is nog steeds geopend 

aangezien tijdens de oestrus nog steeds een bloederige vaginale uitvloei waar te nemen is, en het 

sperma na copulatie doorheen de cervix de uterus moet bereiken.  

2.3.3.4 Vagina 

Op cytologie van een vaginaal uitstrijkje zijn gedurende de hele oestrusperiode bijna uitsluitend 

superficiële cellen (voornamelijk anucleaire) aanwezig. Erythrocyten zijn terug te vinden in het begin van 

de oestrus en zullen naar het einde van de oestrus verminderen in aantal of volledig verdwijnen.
46

 

Ongeveer 1 dag vóór de LH-piek, als gevolg van de plotse daling van de oestrogenen:progesteron ratio, 

wordt de vagina minder oedemateus. Hierdoor vormt de mucosa hoekige, gerimpelde plooien. Doordat 

het vaginaal slijmvlies minder gezwollen is kan de copulatie op een vlotte manier verlopen.
17

 

2.3.3.5 Vulva 

Eén tot twee dagen voor de ovulatie zal de zwelling van de vulva afnemen onder invloed van de dalende 

oestrogenenconcentratie en de stijgende progesteronconcentratie
47

. De vulva blijft wel vergroot maar 

wordt eerder zacht in plaats van hard. Samen met de afnemende zwelling van de vagina zorgt dit ervoor 

dat copulatie mogelijk is.
53

 De vaginale uitvloei neemt af en wordt meer viskeus. Meestal verdwijnt ook het 

bloederig aspect en wordt de uitvloei eerder geelbruin van kleur
52, 53

.  

2.3.3.6 Melkklierweefsel 

Het melkklierweefsel van de teef in oestrus is gelijkaardig aan dat van de teef in pro-oestrus, met als 

enige verschil dat tijdens de oestrus de ductuli een lobulair patroon gaan vormen
50

. De ductuli worden 

afgelijnd door een meerlagig epitheel dat bestaat uit hetzelfde celtype van de ‘end-buds’
50

. Het stroma is 

losmazig en bevat veel cellen en vasculaire structuren
50

. Het melkklierweefsel vertoont nog steeds 

kenmerken van regressie, namelijk alveoli met een afgeplat schuimig epitheel, discontinuïteit van de myo-

epitheliale cellen, een rudimentair secreet en macrofagen in het lumen. Ook het lipofuscine is nog steeds 

aanwezig in de macrofagen en/of het stroma.
50

 (Figuur 12) 

2.3.4 Gedrag 

In tegenstelling tot de pro-oestrus heeft de teef nu ook interesse in de reu en probeert zijn aandacht te 

trekken. Ze draait de achterhand naar hem toe, neemt een lage positie aan en houdt haar bekken hoog 

(lordose). Ze houdt haar staart opzij en laat de reu toe haar anogenitale zone te besnuffelen en te likken.
47

  

Oestrogenen en progesteron zijn verantwoordelijk voor deze typische seksuele gedragingen. Dit kan 

worden aangetoond door de behandeling van geovariëctomiseerde beagleteven met progesteron en 

oestrogenen: zij vertonen hetzelfde seksueel gedrag van intacte teven in een normale ovariële cyclus. 

Wanneer de teven gedurende een week werden behandeld met enkel oestrogenen, vertoonden zij de 

vroege pro-oestrussymptomen, namelijk vulvazwelling, bloederige uitvloei en aantrekkelijk worden voor 

reuen. Werden ze bovendien ook behandeld met progesteron, dan vertoonden zij alle seksuele reflexen 

geassocieerd met maximaal oestrus gedrag. Deze seksuele receptiviteit verdween binnen de 18 uur nadat 

de progesteronbehandeling werd gestopt. Wanneer de behandeling werd gestart met enkel progesteron, 

werd geen verandering in gedrag waargenomen. Uit deze studie is duidelijk dat oestrogenen noodzakelijk 
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zijn voor de initiële veranderingen in seksueel gedrag. Enkel in aanwezigheid van progesteron zal de teef 

maximaal oestrus gedrag vertonen, met andere woorden receptiviteit ten opzichte van de reu.
39

 

2.4 Metoestrus en vroege anoestrus 

2.4.1 Het corpus luteum 

2.4.1.1 Onderhoud 

Terwijl de eerste 20 à 30 dagen van de luteale fase het corpus luteum onafhankelijk is van gonadotrofe 

hormonen, zal hypofysectomie in de tweede helft van de luteale fase wel leiden tot luteolyse
59, 64

. Zowel bij 

drachtige als niet-drachtige teven beginnen plasmaconcentraties van prolactine (Figuur 13, zie bijlage) en 

LH te stijgen aan het begin van de tweede helft van de luteale fase
59

. Gelijktijdig start een daling van de 

plasma progesteron concentratie
59

, die op het einde van de metoestrus terug een basale waarde 

aanneemt (Figuur 13, zie bijlage). Deze tegenstrijdige stijging van prolactine en LH (en hun luteotrope 

werking aangezien hypofysectomie leidt tot luteolyse) en daling van progesteron enerzijds en de regressie 

van het corpus luteum in aanwezigheid van hoge gehaltes aan LH en prolactine anderzijds, wijst 

nogmaals op de hoofdzakelijk paracriene/autocriene regulatie van het corpus luteum
59

. 

2.4.1.2 Prolactine   

Prolactine is een hormoon dat pulsatiel wordt vrijgesteld door de hypofyse
61

. De vrijstelling van prolactine 

wordt gereguleerd door de hypothalamus door middel van inhiberende (dopamine) en stimulerende 

(serotonine, thyrotropine-releasing hormoon, NO, vasoactief intestinaal peptide, opioide peptiden, 

oxytocine) substanties
62

. Bij de rat zou ook de pars intermedia van de hypofyse een rol spelen bij de 

prolactine-vrijstelling
61, 62

. Ook van de gonadale steroïden (oestrogenen en progesteron) werd reeds een 

prolactine-regulerende functie aangetoond
61

. Bij de teef is echter nog weinig geweten over de regulatie 

van prolactine, hoewel er weinig twijfel bestaat over de rol van de gonadale steroïden
61

. Zowel bij niet-

drachtige, pseudo-drachtige als drachtige teven werd vastgesteld dat de daling van de plasma 

progesteron concentratie aan het begin van de metoestrus/dracht geassocieerd is met een verhoogde 

prolactine-vrijstelling (waarbij de plasma prolactine concentratie van drachtige teven hoger is dan die van 

niet-drachtige teven)
61

. Of oestradiol een invloed heeft is echter nog niet geweten
61

.  

De plasma prolactine concentratie stijgt in de tweede helft van de luteale fase. Bij drachtige teven is deze 

hoger dan bij niet-drachtige en bereikt een piekconcentratie op de dag van de partus, daalt tijdens de 

volgende 24 tot 48 uur, om daarna terug te stijgen (lactatie). Pas na het spenen dalen de plasma 

prolactine concentraties terug en worden deze gelijk aan de basale concentraties van niet-drachtige 

teven.
62

 

Dat de stijgende prolactine-vrijstelling in de tweede helft van de luteale fase van belang is voor het in 

stand houden van het corpus luteum van de teef is bewezen door het optreden van luteolyse na 

hypofysectomie of toediening van dopamine agonisten tijdens deze periode van de cyclus
61, 62

. Anderzijds 

valt de differentiatie van het melkklierweefsel, met name de lobuloalveolaire ontwikkeling, samen met de 

hoogste plasma prolactine concentraties
61

. Bij muizen werd reeds aangetoond dat prolactine noodzakelijk 

is voor de lobuloalveolaire ontwikkeling
61, 62

. 
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2.4.1.3 Regressie  

Hoewel reeds een daling in de plasma progesteron concentratie waar te nemen is op 20 à 30 dagen na 

de ovulatie
56

, zijn pas vanaf dag 45 na de ovulatie de eerste tekenen van een morfologische regressie te 

zien, als zijnde een verminderde afstand tussen de luteale cellen en een verhoogde densiteit van het glad 

endoplasmatisch reticulum
59

. De eerste tekenen van degeneratie zijn te zien vanaf dag 60 na de 

ovulatie
59

. 

Bij de zeug, de merrie en de koe, alsook bij de rat en de muis, wordt het corpus luteum bij niet-drachtige 

dieren afgebroken door prostaglandine F2α (PGF2α), dat afkomstig is van de niet-gravide uterus
56

. 

Hoewel luteïnecellen bij de teef toch de PGF2α receptor FP tot expressie brengen (6 keer hogere 

expressie van dag 5 tot 25 na de ovulatie, blijft daarna ongeveer constant
65

), is de regressie van het 

corpus luteum bij de niet-drachtige teef, alsook bij primaten en bij katten, niet te wijten aan PGF2α of een 

ander uterien luteolysine
56

. Dit kan als volgt worden verklaard: 

1) Exogeen toegediende PGF2α leidt tot luteolyse in de 2
e
 helft van de luteale fase, maar enkel indien 

dit herhaaldelijk en in hoge dosissen wordt toegediend, wat er op wijst dat de exogene toediening 

geen nabootsing is van een endogene vrijstelling
56

. 

2) Tijdens de regressie van het corpus luteum kan geen verhoogde expressie van luteaal Cox ll
56

 of 

prostaglandine F synthetase (door middel van RT-PCR 
65

) worden aangetoond. Cox II lijkt echter wel 

meer gebonden aan de metoestrus dan Cox I (constitutief aanwezig), maar zou eerder een rol spelen 

in de vorming van het corpus luteum (zie hoger)
59

. 

3) Na hysterectomie bij niet-drachtige teven blijft het ovarium een normaal cyclisch verloop vertonen.
66, 

67
 

Bij de drachtige teef echter valt de daling in plasma progesteron concentratie vlak voor de partus samen 

met een stijging van PGF2α. Vermoedelijk wordt dit gevormd in de placenta, aangezien daar vlak voor de 

partus een verhoogde expressie van Cox ll werd teruggevonden
56

. Toediening van een progesteron 

receptor blokker heeft aangetoond dat de PGF2α vrijstelling niet wordt getriggerd door een daling van 

progesteron
59

. Behandeling van drachtige teven met een Cox-inhibitor (leidt tot verminderde gehaltes van 

PGF2α), zorgt voor een verlengde draagtijd, op voorwaarde dat dit opnieuw in hoge doseringen wordt 

toegediend
59

. Hoge dosissen PGF2α (of zijn analogen) kunnen vanaf 30 dagen dracht abortus induceren, 

waarbij ook de plasma progesteron concentratie daalt en basale waarden aanneemt.
59

 

Uit bovenstaande vaststellingen kan worden besloten dat PGF2α een rol speelt bij de regressie van het 

corpus luteum bij de drachtige teef, terwijl bij de niet-drachtige teef vermoedelijk andere autocriene/ 

paracriene factoren instaan voor de afbraak van het corpus luteum
56, 59, 65

. Aangezien geen aanwijzingen 

voor de synthese van PGF2α in het corpus luteum van de teef kunnen worden teruggevonden, wordt 

vermoed dat PGF2α hierbij geen rol speelt, afgezien van het feit dat de PGF2α receptor FP wel tot 

expressie wordt gebracht, wat de receptiviteit van het corpus luteum voor exogeen toegediende 

prostaglandines verklaart
65

. Secundaire pathways zoals de vorming van PGF2α uit PGE2 of PGD2 zijn 

echter niet uitgesloten, waardoor geen definitieve besluiten kunnen worden gemaakt
65

. Ook hier komt 

terug de hypothese tot zijn recht dat regressie van het corpus luteum bij de niet-drachtige teef eerder een 

permissief proces is, terwijl de regressie door middel van PGF2α bij de drachtige teef eerder een actief 

proces is
60

. 
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Door middel van immunohistochemie werd een hoger aantal CD8-positieve lymfocyten teruggevonden op 

dag 60 na de ovulatie, en een hoger aantal MHC II positieve cellen op dag 75 na de ovulatie, wat erop 

wijst dat de regressie van het corpus luteum deels immuun-gemedieerd is
59

. Endogline (merker voor 

endotheelcellen) bleef zowel in het middelste als het laatste derde van de metoestrus tot expressie, 

waardoor het vasculair systeem waarschijnlijk van minder belang is in de regressie van het corpus 

luteum
59

. 

2.4.2 Anatomische veranderingen 

De metoestrus start op het moment dat de teef geen copulatie meer toelaat, en wanneer bij cytologie 

terug neutrofielen in het vaginaal uitstrijkje worden teruggevonden. De metoestrus duurt ongeveer 2 

maanden (50 tot 80 dagen) en gaat ongemerkt over in de anoestrus (wanneer de luteale fase is 

beëindigd). De teef is dan 80 tot 240 dagen in ovariële rust.
17

 

2.4.2.1 Ovarium 

Elk ovarium bevat in de vroege metoestrus minimum twee grote corpora lutea, die bestaan uit luteale 

cellen met een eosinofiel cytoplasma. Naargelang de metoestrus vordert en de anoestrus nadert worden 

de corpora lutea kleiner en onregelmatiger van vorm. De luteale cellen krijgen een gevacuoliseerd 

cytoplasma. Op het einde van de anoestrus zijn de corpora lutea verschrompeld en atretisch en bevatten 

lipofuscine. Elders in het ovarium start opnieuw de ontwikkeling van follikels, waarbij primaire en 

secundaire follikels kunnen worden waargenomen.
43

 

2.4.2.2 Cervix 

Tijdens de metoestrus is de cervix gesloten zodat de baarmoeder wordt afgesloten van de buitenwereld 

en ascenderende kiemen uit de vagina de baarmoeder (en de vruchten in geval van dracht) niet kunnen 

bereiken
45

. De hoge plasma progesteron concentraties in het begin van de metoestrus zijn gecorreleerd 

met de histologische veranderingen in de cervix
45

: 

 Een verhoogd aantal cervixklieren per mm
2 

(hoger in het craniaal deel van de cervix dan in het 

middenste en caudale deel); deze secreteren mucus waardoor een cervicale plug wordt gevormd.
45

 

 De venulen in de veneuze plexus gelegen in de diepere lagen van de lamina propria beschrijven een 

groter oppervlak. Dit functioneert als een soort van caverneus weefsel, waardoor de cervix zich 

sluit.
45

  

 Er bevindt zich een hoger aantal mastcellen in de lamina propria.
45

 

2.4.2.3 Uterus 

Wanneer geen bevruchting van de eicel heeft plaatsgevonden, zal de baarmoeder involueren en terug 

normale proporties aannemen. Tijdens de late metoestrus en vroege anoestrus zullen de crypten in het 

endometrium minder diep worden en het cilindrisch epitheel minder hoog
44

. Het epitheel ondergaat 

desquamatie en vettige degeneratie, waardoor het baarmoederlumen en de crypten worden opgevuld 

door schuimcellen gevuld met vetvacuolen 
44

. De apoptotische index en het percentage gedegenereerde 

epitheliale cellen is hoog tijdens de metoestrus, laag tijdens de vroege anoestrus en verdwenen rond dag 

120-130: het endometrium is dan volledig hersteld
17

. Regeneratie start craniaal ter hoogte van de cornua 

uteri en schuift zo verder op naar caudaal. Tegen het midden van de anoestrus wordt het 

baarmoederlumen terug afgelijnd door een éénlagig kubisch epitheel
44

.  
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Terwijl deze fase bij primaten abrupt gebeurt en gepaard gaat met bloedverlies, is dit bij de hond meer 

verspreid over een periode van ongeveer 2 weken met een minimaal verlies aan rode bloedcellen. Dit kan 

worden verklaard door de volledige involutie van het stroma en enkel desquamatie van het epitheel, 

waardoor capillairen intact blijven.
44

 

De epitheliale desquamatie behoort tot de natuurlijke beschermingsmechanismen van de uterus tegen 

bacteriële kolonisatie. Bijgevolg zal een hormonale imbalans, met als gevolg een onvolledige desquamatie 

van het epitheel, het risico op pyometra verhogen. Aangetoond werd dat desquamatie na dracht veel 

effectiever is, waardoor dracht beschermt tegen het optreden van pyometra.
44

 

2.4.2.4 Vagina 

Het cytologisch beeld van een vaginaal uitstrijkje wordt in de metoestrus gekenmerkt door intermediaire 

en parabasale cellen, eventueel enkele superficiële cellen en een hoog aantal neutrofielen vanaf de 

eerste dag van de metoestrus. Ook schuimcellen, dit zijn parabasale cellen met vacuolen in het 

cytoplasma, kunnen aanwezig zijn.
46

 Tijdens de anoestrus zijn geen superficiële cellen aanwezig en het 

aantal intermediaire en parabasale cellen is ook laag. Er kunnen nog steeds enkele neutrofielen 

teruggevonden worden.
46

  

De mucosa is net als in de oestrus rimpelig geplooid. De mucosa krijgt terug een mooi roze uitzicht, te 

wijten aan de reductie van het aantal cellagen, waardoor de capillairen doorheen de mucosa 

schemeren.
47

  

2.4.2.5 Vulva 

Het oedeem in de vulva is volledig weggetrokken en de vulva is niet langer soepel waardoor copulatie niet 

meer mogelijk is. De vulva heeft terug een normale grootte en vorm. Enige uitvloei is mogelijk, maar deze 

is meestal volledig verdwenen. Klinisch kan geen onderscheid worden gemaakt tussen een niet-drachtige 

teef in metoestrus of anoestrus (Figuur 10 en 11).
52, 53

    

 

Figuur 10. De vulva van een 5-jarige Amerikaanse Staffordshire terriër teef in de metoestrus. 
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2.4.2.6 Melkklierweefsel 

In het begin van de metoestrus vormen de ductuli een lobulair patroon en worden ze afgelijnd door een 

meerlagig epitheel. Het steunbindweefsel bevat actieve fibroblasten, een groot aantal capillairen en een 

mucineuze matrix. Het stroma wordt losmaziger ter hoogte van de epitheliale structuren.
50

 

Op het einde van de metoestrus is het lobulo-alveolair patroon compleet. Twee soorten alveoli kunnen 

worden onderscheiden: enerzijds de secretorische (bevatten een eosinofiel secreet, hebben een afgeplat 

tot kubisch epitheel en een lichte discontinuïteit tussen de myo-epitheliale cellen); anderzijds zijn er de 

partieel-secretorische alveoli (met minder secreet, een kubisch ephitheel en meer continuïteit tussen de 

myo-epitheliale cellen). Ook de ductuli zijn afgelijnd door een afgeplat tot kubisch epitheel en myo-

epitheliale cellen, en bevatten een eosinofiel secreet. Intralobulair is weinig stroma aanwezig in 

tegenstelling tot het interlobulair stroma dat dens is en zo de lobulaire septa vormt.
50

  

Bij de niet-drachtige teef ondergaat het melkklierweefsel dus een volledige ontwikkeling tijdens de 

metoestrus (in tegenstelling tot de primaten, de mens en de rat
49

). Dit is te wijten aan de lange levensduur 

van het corpus luteum, dat even lang aanwezig blijft bij drachtige als bij niet-drachtige teven
50

. De eerste 

30 dagen na de ovulatie is de plasma progesteron concentratie hoog en dit bevordert de lobulo-alveolaire 

ontwikkeling
50

 (hoge expressie van de progesteronreceptor tijdens de oestrus en de 1
e
 helft van de 

metoestrus
49

). Na deze fase daalt progesteron gradueel en gelijktijdig stijgt de prolactineconcentratie, die 

de secretorische alveoli stimuleert
50

. In het midden van de metoestrus is er ook een verhoogde expressie 

van oestrogeenreceptoren, waardoor vermoedelijk ook oestrogenen een invloed hebben op het 

melkklierweefsel
49

. 

Tijdens de vroege anoestrus start de regressie van het melkklierweefsel, gekenmerkt door stijging van het 

aantal schuimcellen, dikker worden van de basale membraan van de alveoli, minder secretie, stijgende 

discontinuïteit van de myo-epitheliale cellen en verhoogde densiteit van het intralobulair stroma (door een 

hoger aantal collageenvezels en enkele lymfocyten en plasmacellen).
50

  

Op het einde van de anoestrus bevat het melkklierweefsel voornamelijk regressieve lobuli en enkele 

inactieve lobuli. De regressieve lobuli bestaan uit alveoli met een discontinue laag van myo-epitheliale 

cellen, en ductuli gevuld met een rudimentair secreet en afgelijnd door een schuimig epitheel. Het stroma 

is dens en vertoont infiltratie van lymfocyten, plasmacellen en macrofagen beladen met lipofuscine.
50

 

Figuur 11. De vulva van een 5-jarige Amerikaanse Staffordshire terriër teef in de anoestrus. 



25 
 

Figuur 12. Schematische weergave van de ontwikkeling van het melkklierweefsel bij de teef. (uit Santos, 2010)
50 

2.4.3 Gedrag 

De metoestrus start op het moment dat de teef geen dekking meer toe laat. Ze is dan ook niet meer 

aantrekkelijk voor de reu, aangezien geen feromonen meer in het vaginaal secreet worden uitgescheiden. 

Tijdens de metoestrus en de anoestrus is de teef seksueel inactief.
52, 53

  

3. Ovariële dysfunctie 

3.1 Anovulatie 

Ovulatie van de rijpe eicellen blijft uit wanneer in het bloed onvoldoende hoge concentraties van 

progesteron worden bereikt, meer bepaald wanneer de plasma progesteron concentratie te wijten aan 

pre-ovulatoire luteïnisatie (2 ng/ml) niet wordt overschreden
68

. Verschillende oorzaken kunnen aan de 

basis liggen van dit probleem. Afwezigheid van de pre-ovulatoire LH-piek maakt verdere luteïnisatie 

onmogelijk, waardoor verder geen progesteron wordt aangemaakt. Deze ontbrekende LH-piek kan te 

wijten zijn aan een deficiënt oestrogeen signaal van het ovarium, onvoldoende GnRH-vrijstelling door de 

hypothalamus of onvoldoende LH-secretie door de hypofyse
68

. Anderzijds is het ontbreken van een 

ovariële respons op een normale pre-ovulatoire LH-piek ook mogelijk
68

. 

Anovulatie vereist geen behandeling, maar inseminatie is pas mogelijk tijdens een volgende normale 

cyclus, waarbij een normaal of verkort interoestrus interval wordt waargenomen
68

. Slechts 1,2% van de 

teven met fertiliteitsproblemen vertoont anovulatie
68

. 

3.2 Vertraagde stijging in pre-ovulatoire serum progesteron concentraties 

Dit is de meest voorkomende afwijkende cyclus, waarbij tijdens de oestrus de stijging in plasma 

progesteron concentratie wordt onderbroken door de aanwezigheid van een plateau voor ≥3 dagen, op 

het moment dat de plasmaconcentratie 1 à 2 ng/ml bereikt
68

 (zie hoger). Dezelfde oorzaken van 

anovulatie liggen aan de basis, waarbij de LH-piek samenvalt met het begin van het plateau bij het 

ontbreken van een ovariële respons op de LH-piek, en de LH-piek ontstaat op het einde van het plateau 

wanneer deze niet eerder kon plaats vinden omwille van bovenstaande redenen
68

. Bijgevolg moet het 
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tijdstip van inseminatie en het voorspellen van de partus worden aangepast aan het gewijzigde tijdstip van 

de LH-piek
68

. Hieruit blijkt nogmaals dat het bepalen van de plasma progesteron concentratie een betere 

benadering is van het tijdstip van ovulatie, dan de plasmaconcentratie van LH. 

3.3 Gespleten loopsheid (‘split heat’) 

Dit fenomeen, gekenmerkt door een verkort interoestrus interval (minder dan 3 maanden), kan enerzijds 

het gevolg zijn van anovulatie, waarbij een te korte loopsheid wordt waargenomen, te wijten aan 

onvoldoende hoge plasma progesteron concentraties
68

. Anderzijds kan ook een abnormale luteale fase 

een gespleten loopsheid tot gevolg hebben
68

. Immers, pas wanneer de plasma progesteron concentratie 

gedurende een bepaalde tijd een drempelwaarde bereikt, zal de hypothalamus de cyclus herkennen en 

een voldoende lange anoestrus inschakelen zodat de genitale tractus zich terug kan herstellen
68

. 

Behandeling met mibolerone (een anabool steroïde dat bindt op de androgeen receptor) kan helpen om 

het interoestrus interval te verlengen
68

. In België wordt ook megestrolacetaat (behoort tot de 

progestagenen) gebruikt onder specifieke voorwaarden. 

3.4 Luteale fase insufficiëntie 

Luteale fase insufficiëntie wordt gekenmerkt door een vervroegde daling in de plasma progesteron 

concentraties tot minder dan 2 ng/ml op het einde van de oestrus, tijdens de metoestrus of tijdens de 

dracht
68

. Bij niet-drachtige teven leidt dit tot een verkort interoestrusinterval (zie hoger), terwijl dit bij 

drachtige teven de oorzaak kan zijn van embryonale resorptie of abortus
68

. De teef kan hiertoe preventief 

worden behandeld met progesteronpreparaten, maar dit geeft een verhoogde kans op pyometra en 

masculinisatie van de vrouwelijke foetussen (tussen dag 34 en 36)
68

. Daarom dient de behandeling enkel 

te worden toegepast bij risicodrachten én vanaf 50 dagen dracht
68

. Aangezien een daling van de plasma 

progesteron concentratie noodzakelijk is voor een normale partus, dient de behandeling te worden 

gestopt op dag 61 van de dracht
68

. Ook kan een keizersnede worden uitgevoerd, waarbij het op gang 

komen van de lactatie mogelijks vertraagd wordt en de pups zullen moeten gesupplementeerd worden 

met een melkvervanger
68

. 

3.5 Persisterende oestrus 

Men spreekt over een persisterende oestrus wanneer de oestrus langer dan 21 dagen aanhoudt
68

. Dit 

wordt bepaald door middel van vaginale cytologie waarbij ≥90% van de vaginale epitheelcellen verhoornd 

zijn
68

. In normale cycli start dit oestrus-beeld na de oestradiol-piek op het einde van de pro-oestrus en 

houdt enkele dagen aan, terwijl ondertussen de plasma oestradiol concentratie zich terug op een basaal 

niveau bevindt
68

. Dit verklaart waarom teven met een persisterende oestrus niet noodzakelijk een 

verhoogde plasma oestradiol concentratie vertonen
68

. De plasma progesteron concentratie blijft gelijk aan 

of onder de 2 ng/ml
68

.  

Een persisterende oestrus heeft meestal een slechte prognose voor de fertiliteit
68

. Toediening van hCG 

kan de overgang naar metoestrus en anoestrus induceren, maar er kan ook gewacht worden op een 

spontane overgang
68

. Zowel met als zonder behandeling is er een verhoogde kans op pyometra, waarbij 

ovariohysterectomie de enige oplossing is
68

. Een te lange oestrus kan aanleiding geven tot 

beenmerghypoplasie; ook hier dient een ovariohysterectomie te worden uitgevoerd
68

. Indien geen 

spontane of iatrogeen geïnduceerde overgang naar de metoestrus kan worden bekomen, moet worden 

gedacht aan een granulosaceltumor
68

.  
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BESPREKING 

Na het bestuderen van de oestrische cyclus van de teef is het duidelijk dat deze cyclus een aantal 

bijzonderheden kent en daardoor sterk verschilt van de cyclus van andere huisdieren:  

1) De lengte van de verschillende fasen van de cyclus dat sterk uiteenlopend is en verschilt van teef tot 

teef. Het is dus moeilijk te focussen op bepaalde tijdstippen in de cyclus.  

2) Ook de leeftijd waarop een teef voor de eerste keer loops wordt is variabel en gecorreleerd met de 

grootte van het dier.  

3) De cyclus is niet-seizoensgebonden. 

4) De oestrus die voorafgegaan wordt door een pro-oestrus, en gaat gepaard met een bloederige 

vaginale uitvloei. 

5) De lange oestrusduur, met ovulatie aan het begin van de oestrus. 

6) De ontwikkeling van mono-, maar ook polyoöcytaire follikels die bij ovulatie onrijpe oöcyten vrijstellen 

(geblokkeerd in profase l van de meiose). Deze moeten na ovulatie 2-3 dagen rijpen in de oviduct tot 

rijpe oöcyten.  Dan pas is bevruchting mogelijk. 

7) De daling in de oestrogenen:progesteron ratio op het einde van de pro-oestrus, die aanleiding geeft tot 

de pre-ovulatoire LH-piek en maximaal oestrus gedrag. 

8) Pre-ovulatoire luteïnisatie, waardoor progesteron in het plasma begint te stijgen nog vóór de ovulatie 

heeft plaats gevonden. 

9) Het corpus luteum dat gedurende de volledige dracht verantwoordelijk is voor het in stand houden van 

de dracht, en onderhouden wordt door enerzijds paracriene en autocriene mechanismen en anderzijds 

door de luteotrope werking van LH en prolactine. 

10) Het corpus luteum dat even lang blijft bestaan bij de drachtige als bij de niet-drachtige teef en klinisch 

aanleiding geeft tot pseudodracht. 

11) De regressie van het corpus luteum dat een actief proces is bij drachtige dieren (o.a. door PGF2α), 

maar permissief is bij niet-drachtige dieren. 

Ten eerste heeft deze typische voortplantingsfysiologie van de hond een weerslag op de biotechnologie. 

Terwijl men bij runderen, varkens en paarden reeds veel vooruitgang heeft geboekt op vlak van 

reproductie door middel van biotechnologie, houden slechts enkele laboratoria zich bezig met oöcyt- en 

embryomanipulatie bij de hond
63

. Dit ligt onder andere aan het feit dat ovulaties zich verspreiden over 24 à 

36 uur, synchronisatie van teven erg moeilijk is, oöcyten 54 à 60 uur moeten rijpen in de oviduct en de 

eerder late implantatie in de wand van de uterus
63

. Nochtans zijn er heel wat implicaties die leiden tot een 

steeds grotere belangstelling voor dit domein van de biotechnologie. Zo is de hond een goed genetisch 

model voor de mens. Van meer dan de helft van de erfelijke ziekten bij de hond bestaat een analoge 

ziekte bij de mens. Bovendien worden honden blootgesteld aan dezelfde omgevingsfactoren als de mens, 

wat ook een grote impact heeft aangezien de meeste erfelijke ziekten multifactorieel zijn (genetische en 

milieufactoren).
63

  

Bij de in vivo-geproduceerde embryotransfer wordt de genitale tractus gespoeld na ovulatie en inseminatie. 

De embryo’s worden vervolgens ingebracht in een andere teef.
63

 Ten eerste is superovulatie bij de teef 

moeilijk, waardoor geen maximum aantal eicellen kunnen worden vrijgesteld (kan eventueel worden 

opgelost door het verkorten van het interoestrusinterval)
63

. Ten tweede is chirurgie noodzakelijk wil men 

embryo’s bekomen jonger dan 9 dagen (bevinden zich in de oviduct). Ook in de uterus kunnen embryo’s 
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moeilijk worden bekomen aangezien zij zich bevinden tussen de hypertrofische endometriale plooien.
63

 

Een derde probleem is het vinden van een teef met een gelijklopende cyclus als de donorteef: 

synchronisatie is namelijk moeilijk bij teven
63

. Tot slot zijn hondenembryo’s moeilijk in te vriezen doordat 

ze een lipidenrijk cytoplasma bevatten
63

. In vivo-geproduceerde embryotransfer heeft als voordeel dat 

genetisch waardevolle dieren meer nakomelingen kunnen produceren. Ook teven waarbij de dracht en/of 

partus vaak gepaard gaat met complicaties, kunnen via deze methode makkelijker nakomelingen 

voortbrengen (vb. transfer van embryo’s van een Engelse bulldogteef naar een beagleteef).
63

 Op 

genetisch vlak kunnen de epigenetische effecten worden bestudeerd en kunnen embryo’s worden 

geselecteerd op de afwezigheid van schadelijke genen. Zo kunnen erfelijke ziekten worden 

geëradiceerd.
63

 Indien men zou slagen in het invriezen van embryo’s wordt het ook mogelijk om 

waardevol genetisch materiaal te bewaren en uit te wisselen.
63

 

Ook bij in-vitrofertilisatie bekomt men weinig gunstige resultaten door: 

a) het ontbreken van een goede IVM-techniek (in-vitromaturatie), zowel voor eicellen bekomen uit ovaria 

in anoestrus als eicellen uit preovulatoire follikels (te verklaren door de rijping die eicellen nog moeten 

ondergaan in de oviduct na ovulatie)
63

; 

b) het hoge percentage van polyspermie
63

; 

c) de lage graad van fertilisatie
63

. 

Ook het klonen van een hond, waarbij de kern van een somatische cel wordt getransplanteerd in een 

ontkernde eicel, is moeilijk omwille van het ontbreken van een goede IVM-techniek en de noodzakelijke 

rijping van de eicel in de oviduct na ovulatie
63

. Een tweede probleem ligt in het vinden van een perfect 

gesynchroniseerde donorteef en/of het invriezen van hondenembryo’s
63

. Slechts 0,4 tot 4% van de 

getransplanteerde embryo’s zullen resulteren in levend geboren puppy’s, wat lager is dan bij de andere 

zoogdieren
63

. Gebruik makende van in vivo geproduceerde oöcyten, werd in 2005 de eerste gekloonde 

puppy, genaamd ‘Snuppy’, geboren
69

. In 2010 werden reeds 39 geboorten van gekloonde puppy’s in de 

literatuur beschreven
63

. Hoewel klonen op ethisch vlak vaak bediscussieerd wordt, lijkt het een 

veelbelovende techniek bij het in stand houden van uitstervende (carnivore) diersoorten
63

. Ook dieren die 

bijzonder goed zijn in hun functie (vb. reddingshonden, politiehonden, hulphonden), die vaak op vroege 

leeftijd worden gesteriliseerd of gecastreerd, kunnen zo hun kwaliteiten toch nog doorgeven aan 

nakomelingen
63

. Klonen kunnen ook gebruikt worden als model voor humane ziekten
63

.  

Tot slot kunnen embryonale stamcellen van honden worden gebruikt in celtherapie ter behandeling van tal 

van humane ziekten. Onderzoek moet echter nog uitwijzen in hoeverre canine embryonale cellijnen in vivo 

kunnen differentiëren en of deze cellen potentieel cancerogeen zijn.
63

 

Een tweede, meer praktisch gericht aspect waarbij men de typische voortplantingsfysiologie van de hond 

in acht dient te nemen is het fokmanagement. Het juiste dektijdstip is de eerste vereiste in een goed 

fokmanagement. De teef is optimaal vruchtbaar tussen 2 en 5 dagen na de ovulatie
47

. Bijgevolg moet de 

cyclus vanaf de eerste dag van de pro-oestrus worden opgevolgd om zo het juiste tijdstip van ovulatie te 

kunnen bepalen. Dit kan door middel van: 

a) De plasma progesteron concentratie: wanneer deze hoger is dan 5ng/ml, zal de ovulatie hebben 

plaatsgevonden.
17

 

b) Vaginale cytologie: superficiële cellen domineren het beeld, late pro-oestrus en vroege oestrus zijn 

echter moeilijk te onderscheiden. Een uitstrijkje is wel interessant bij het opvolgen van de cyclus.
46
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c) Vaginoscopie: aan de hand van de kleurintensiteit en de breedte van de vaginale plooien kan de 

fertiele periode vrij goed worden ingeschat. De kleurintensiteit van de vaginale mucosa is minimaal 

(wit) en stijgt terug na het beëindigen van de fertiele periode. Vaginale plooien zijn het smalst op dag 2 

na de ovulatie en nemen daarna toe in breedte. Dag 2 is tevens de aanvang van de fertiele periode.
47

  

 

Het bepalen van de plasma progesteron concentratie is dus de meest geschikte techniek ter bepaling van 

de pre-ovulatoire LH piek en het tijdstip van ovulatie. Bovendien worden pre-ovulatoire progesteron 

concentraties ook gemeten voor het onderkennen van ovariële dysfunctie (met uitzondering van luteale 

fase insufficiëntie). Ook tijdens de oestrus en metoestrus is progesteron een belangrijke parameter ter 

voorspelling van de partusdatum en om luteale fase insufficiëntie te diagnosticeren.
68

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

REFERENTIELIJST 

1. Tartaglia L., Waugh A. (2005). Veterinary physiology and applied anatomy. Elsevier Butterworth-

Heinemann, London, p. 64-73, 152-154  

2. Pineda M.H., Dooley M.P. (2003). McDonald's veterinary endocrinology and reproduction. 5th edition. 

Iowa State Press, Ames, Iowa, p. 17-34. 

3. Sherwood L. et al. (2005). Animal physiology: From genes to organisms. 1st edition. Thomson 

Brooks/Cole, Belmont, USA, p. 264-271. 

4. The McGraw-Hill Companies. Internetreferentie: 

http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_McKinley/Endocrine%20System.htm 

(geconsulteerd op 3 april 2013). 

5. Fédération Cynologique Internationale. Internetreferentie: http://www.fci.be/presentation.aspx 

(geconsulteerd op 14 november 2012). 

6. Galibert F. et al. (2011). Toward understanding dog evolutionary and domestication history. Comptes 

Rendus Biologies 334, 190-196. 

7. Vilà C. et al. (1997). Multiple and Ancient Origins of the Domestic Dog. Science 276, 1687-1689. 

8. Coppinger R., Coppinger L. (2001). Dogs, a new understaning of canine origin, behavior and 

evolution. Scribner, New York. 

9. Savolainen P. et al. (2002). Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs. Science 298, 

1610-1613. 

10. Van den Berghe F. et al. (2012). Reproduction in the endangered African wild dog: Basic physiology, 

reproductive suppression and possible benefits of artificial insemination. Animal Reproduction 

Science 133, 1-9. 

11. Verberkmoes H. (2008). Historic Regional Studbook. 10th edition. 

12. McNutt J.W., Silk J.B. (2008). Pup production, sex ratios, and survivorship in African wild dogs, 

Lycaon pictus. Behavioral Ecology and Sociobiology 62, 1061-1067. 

13. Buettner U.K. et al. (2007). Factors affecting juvenile survival in African wild dogs (Lycaon pictus) in 

Kruger National Park, South Africa. Journal of Zoology 272, 10-19. 

14. Durbin L.S. et al. Dhole (cuon alpinus). In: Sillero-Zubiri C. et al. (Editors). Canids: foxes, wolves, 

jackals and dogs: Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group, 

Gland, Switzerland and Cambridge, UK, p. 211-222. 

15. Johnston S.D. et al. (2007). Studies of male reproduction in captive African wild dogs (Lycaon pictus). 

Animal Reproduction Science 100, 338-355. 

16. Jöchle W., Andersen A.C. (1977). The estrous cycle in the dog: A review. Theriogenology 7, 113-140. 

17. Concannon P.W. (2011). Reproductive cycles of the domestic bitch. Animal Reproduction Science 

124, 200-210. 

18. Okkens A.C., Kooistra H.S. (2006). Anoestrus in the dog: a fascinating story. Reproduction in 

Domestic Animals 41, 291-296. 

19. Ortega-Pacheco A. et al. (2007). Reproductive patterns and reproductive pathologies of stray bitches 

in the tropics. Theriogenology 67, 382-390. 

20. Mutembei H.M. et al. (2000). A retrospective study on some reproductive parameters of German 

shepherd bitches in Kenya. Journal of the South African Veterinary Association 71, 115-117. 

http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_McKinley/Endocrine%20System.htm
http://www.fci.be/presentation.aspx


31 
 

21. Chatdarong K. et al. (2007). Seasonal and breed effects on reproductive parameters in bitches in the 

tropics: a retrospective study. Journal of Small Animal Practice 48, 444-448. 

22. Christie D.W., Bell E.T. (1971). Some observations on seasonal incidence and frequency of oestrus 

in breeding bitches in Britain. Journal of Small Animal Practice 12, 159-167. 

23. Linde Forsberg C. (2004). What can be learnt from 2500 Als in the dog? Proceedings of the 5th 

International Symposium on Canine and Feline reproduction, p. 103-106. 

24. Lindeforsberg C., Wallen A. (1992). Effects of whelping and season of the year on the interestrous 

intervals in dogs. Journal of Small Animal Practice 33, 67-70. 

25. Tedor J.B., Reif J.S. (1978). Natal patterns among registered dogs in United-States. Journal of the 

American Veterinary Medical Association 172, 1179-1185. 

26. de Gier J. et al. (2008). Physiology of the canine anoestrus and methods for manipulation of its length. 

Reproduction in Domestic Animals 43 Suppl 2, 157-164. 

27. Tani H. et al. (1996). Increasing gonadotropin-releasing hormone release by perifused hypothalamus 

from early to late anestrus in the beagle bitch. Neuroscience Letters 207, 1-4. 

28. van Haaften B. et al. (1994). Increasing sensitivity of the pituitary to GnRH from early to late 

anoestrus in the beagle bitch. Journal of Reproduction and Fertility 101, 221-225. 

29. Kooistra H.S. et al. (1999). Concurrent pulsatile secretion of luteinizing hormone and follicle-

stimulating hormone during different phases of the estrous cycle and anestrus in beagle bitches. 

Biology of Reproduction 60, 65-71. 

30. Tani H. et al. (1997). Enhancement of estrogen receptor gene expression in the mediobasal 

hypothalamus during anestrus in the beagle bitch. Neuroscience Letters 227, 149-152. 

31. Hatoya S. et al. (2003). Expression of estrogen receptor alpha and beta genes in the mediobasal 

hypothalamus, pituitary and ovary during the canine estrous cycle. Neuroscience Letters 347, 131-

135. 

32. Inaba T. et al. (2002). Enhancement of aromatase gene expression in the mediobasal hypothalamus 

during anestrus in the beagle bitch. Neuroscience Letters 333, 107-110. 

33. Concannon P.W. (2009). Endocrinologic Control of Normal Canine Ovarian Function. Reproduction in 

Domestic Animals 44, 3-15. 

34. Reynaud K. et al. (2012). Folliculogenesis, ovulation and endocrine control of oocytes and embryos in 

the dog. Reproduction in Domestic Animals 47 Suppl 6, 66-69. 

35. Beijerink N.J. et al. (2004). Serotonin antagonist-induced lowering of prolactin secretion does not 

affect the pattern of pulsatile secretion of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in the 

bitch. Reproduction 128, 181-188. 

36. de Gier J. et al. (2006). Temporal relations between plasma concentrations of luteinizing hormone, 

follicle-stimulating hormone, estradiol-17 beta, progesterone, prolactin, and alpha-melanocyte-

stimulating hormone during the follicular, ovulatory, and early luteal phase in the bitch. 

Theriogenology 65, 1346-1359. 

37. Wildt D.E. et al. (1978). Relationship of reproductive behavior, serum luteinizing hormone and time of 

ovulation in the bitch. Biology of Reproduction 18, 561-570. 

38. de Gier J. et al. (2006). Differential regulation of the secretion of luteinizing hormone and follicle-

stimulating hormone around the time of ovulation in the bitch. Theriogenology 66, 1419-1422. 

39. Concannon P. et al. (1977). Changes in LH, progesterone and sexual behavior associated with 

preovulatory luteinization in the bitch. Biology of Reproduction 17, 604-613. 



32 
 

40. Concannon P.W. (1993). Biology of gonadotrophin secretion in adult and prepubertal female dogs. 

Journal of Reproduction and Fertility, supplement 47, 3-27. 

41. Tani H. et al. (1999). Increased LH pulse frequency and estrogen secretion associated with 

termination of anestrus followed by enhancement of uterine estrogen receptor gene expression in the 

beagle bitch. Theriogenology 52, 593-607. 

42. Lessey B.A. et al. (1981). Hormonal regulation of cytoplasmic estrogen and progesterone receptors in 

the beagle uterus and oviduct. Molecular Cellular Endocrinology 21, 171-180. 

43. Chandra S.A., Adler R.R. (2008). Frequency of different estrous stages in purpose-bred beagles: a 

retrospective study. Toxicologic Pathology 36, 944-949. 

44. Galabova G. et al. (2003). Morphological changes of the endometrial epithelium in the bitch during 

metoestrus and anoestrus. Reproduction in Domestic Animals 38, 415-420. 

45. Goericke-Pesch S. et al. (2010). Changes in the histomorphology of the canine cervix through the 

oestrous cycle. Theriogenology 74, 1075-1081. 

46. Post K. (1985). Canine vaginal cytology during the estrous cycle. The Canadian veterinary journal 26, 

101-104. 

47. Moxon R. et al. (2012). Periovulatory changes in the endoscopic appearance of the reproductive tract 

and teasing behavior in the bitch. Theriogenology 78, 1907-1916. 

48. Concannon P.W. (2012). Research challenges in endocrine aspects of canine ovarian cycles. 

Reproduction in Domestic Animals 47 Suppl 6, 6-12. 

49. Chandra S.A. et al. (2010). Cyclic Morphological Changes in the Beagle Mammary Gland. 

Toxicologic Pathology 38, 969-983. 

50. Santos M. et al. (2010). Histological Study of Canine Mammary Gland During the Oestrous Cycle. 

Reproduction in Domestic Animals 45, 146-154. 

51. Christiansen J. (1984). Reproduction in the dog and cat. Baillière Tindall, Eastbourne, p. 12. 

52. Johnston S.D. (2001). Canine and feline theriogenology. 1st edition. Saunders, Philadelphia, p. 16-31. 

53. Feldman E.C., Nelson R.W. (2004). Canine and feline endocrinology and reproduction. 3rd edition. 

Saunders, St. Louis, Missouri, p. 752-773. 

54. Hori T. et al. (2012). Ovulation day after onset of vulval bleeding in a beagle colony. Reproduction in 

Domestic Animals 47 Suppl 6, 47-51. 

55. Phemister R.D. et al. (1973). Time of ovulation in the beagle bitch. Biology of Reproduction 8, 74-82. 

56. Papa P.C., Hoffmann B. (2011). The Corpus Luteum of the Dog: Source and Target of Steroid 

Hormones? Reproduction in Domestic Animals 46, 750-756. 

57. Fernandes P.A. et al. (1987). Luteal function in the bitch: changes during diestrus in pituitary 

concentration of and the number of luteal receptors for luteinizing hormone and prolactin. Biology of 

Reproduction 37, 804-811. 

58. Kowalewski M.P. et al. (2008). Canine prostaglandin E2 synthase (PGES) and its receptors (EP2 and 

EP4): expression in the corpus luteum during dioestrus. Animal Reproduction Science 109, 319-329. 

59. Hoffmann B. et al. (2004). Regulation of corpus luteum-function in the bitch. Reproduction in 

Domestic Animals 39, 232-240. 

60. Kowalewski M.P. et al. (2009). Time related changes in luteal prostaglandin synthesis and 

steroidogenic capacity during pregnancy, normal and antiprogestin induced luteolysis in the bitch. 

Animal Reproduction Science 116, 129-138. 



33 
 

61. Kooistra H.S., Okkens A.C. (2002). Secretion of growth hormone and prolactin during progression of 

the luteal phase in healthy dogs: a review. Molecular and Cellular Endocrinology 197, 167-172. 

62. Kooistra H.S., Okkens A.C. (2001). Secretion of prolactin and growth hormone in relation to ovarian 

activity in the dog. Reproduction in Domestic Animals 36, 115-119. 

63. Chastant-Maillard S. et al. (2010). Embryo biotechnology in the dog: a review. Reproduction, Fertility 

and Development 22, 1049-1056. 

64. Concannon P. (1980). Effects of hypophysectomy and of LH administration on luteal phase plasma 

progesterone levels in the beagle bitch. Journal of Reproduction and Fertility 58, 407-410. 

65. Kowalewski M.P. et al. (2008). Canine prostaglandin F2alpha receptor (FP) and prostaglandin 

F2alpha synthase (PGFS): molecular cloning and expression in the corpus luteum. Animal 

Reproduction Science 107, 161-175. 

66. Hoffmann B. et al. (1992). Ovarian and pituitary function in dogs after hysterectomy. Journal of 

Reproduction and Fertility 96, 837-845. 

67. Hoffmann B. et al. (1996). Reproductive endocrinology of bitches. Animal Reproduction Science 42, 

275-288. 

68. Meyers-Wallen V.N. (2007). Unusual and abnormal canine estrous cycles. Theriogenology 68, 1205-

1210. 

69. Lee B.C. et al. (2005). Dogs cloned from adult somatic cells. Nature 436, 641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

BIJLAGE: Overzicht van het verloop van de hormonale plasmaconcentraties tijdens de 

cyclus van de teef. 

Figuur 13. Overzicht van het verloop van de plasmaconcentraties van testosteron, androsteendion, oestradiol, 

progesteron, prolactine, LH en FSH tijdens de oestrische cyclus van de teef. (uit Concannon, 2011)
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