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VOORWOORD	

Deze	masterproef	met	als	titel	‘De	invloed	van	geslachtshormonen	op	de	botgroei	bij	de	hond’	heb	ik	
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–	 vorderingen,	maar	ook	 voor	haar	wetenschappelijke	 gedrevenheid	en	haar	 sterke	betrokkenheid	
op	het	onderwerp,	wat	mijn	inspiratie	en	inzet	steeds	opnieuw	een	boost	gaf.	

Daarnaast	ook	een	woord	van	dank	aan	alle	professoren	en	docenten	die	gedurende	deze	zesjarige	
opleiding	elk	vanuit	hun	discipline	hun	kennis	en	inzichten	zo	vakkundig	hebben	overgebracht.	
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hun	onvoorwaardelijke	steun	en	hun	geloof	in	mijn	kunnen,	niet	alleen	tijdens	het	schrijven	van	deze	
masterproef,	maar	ook	tijdens	de	hele	duur	van	mijn	studie.	
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SAMENVATTING	

Botgroei	 is	 een	 ingewikkeld	 proces	 dat	 door	 veel	 factoren	 beïnvloed	 wordt:	 genetische	 factoren,	
leeftijd,	geslacht,	nutritionele	en	fysische	factoren	en	hormonen.	In	deze	masterproef	wordt	specifiek	
ingegaan	op	de	invloed	van	geslachtshormonen	op	de	botgroei	bij	honden.	

Uit	de	literatuurstudie	blijkt	dat	verschillende	geslachtshormonen	de	botgroei	beïnvloeden.	

Oestrogenen	hebben	een	bifasisch	effect	dat	afhankelijk	is	van	de	concentraties.	Lage	concentraties	
oestrogenen	stimuleren	groeihormoon-secretie	en	zorgen	zo	voor	longitudinale	botgroei;	dit	gebeurt	
in	de	prepuberale	fase.	Vanaf	de	puberteit	is	er	een	verhoogde	oestrogeenconcentratie,	welke	zorgt	
voor	het	stoppen	van	de	lengtegroei	door	het	sluiten	van	de	groeiplaten.	Oestrogenen	hebben	ook	
een	 inhiberende	 werking	 op	 de	 osteoclastische	 botresorptie,	 waardoor	 deze	 hormonen	 als	
botsparend	kunnen	erkend	worden.	

Ook	androgenen	hebben	een	direct	effect	op	de	longitudinale	botgroei	doordat	zij	de	proliferatie	en	
differentiatie	 van	 epifysaire	 chondrocyten	 stimuleren.	 Bovendien	 is	 er	 door	 de	 omzetting	 van	
androgenen	in	oestrogenen	ook	een	indirect	effect	van	androgenen	op	de	botgroei.	

Verschillende	onderzoeken	naar	de	gevolgen	van	castratie	bij	de	hond	wijzen	uit	dat	gonadectomie	
de	sluiting	van	de	groeiplaten	vertraagt,	met	als	resultaat	een	grotere	botlengte.	Dit	effect	is	sterker	
bij	teefjes	dan	bij	reutjes.	Bij	teefjes	speelt	ook	de	leeftijd	waarop	ze	gecastreerd	worden	een	rol:	hoe	
vroeger	er	gecastreerd	wordt,	hoe	later	de	groeiplaatsluiting	plaatsvindt.		

Alhoewel	 gecastreerde	 dieren	 langer	 blijven	 doorgroeien,	 blijkt	 hun	 uiteindelijke	 schofthoogte	
evenwel	niet	perse	groter	dan	bij	niet-gecastreerde	dieren.		

Verschillende	 studies	 wijzen	 uit	 dat	 een	 verhoogde	 geslachtshormoonconcentratie	 –	 endogeen	
tengevolge	van	tumoren	of	exogeen	tengevolge	van	de	toediening	van	bijvoorbeeld	anticonceptiva	–	
ook	 een	 invloed	 uitoefent	 op	 het	 bot,	 doch	 de	 precieze	 effecten	 dienen	 nog	 nader	 onderzocht	 te	
worden.	

	 	



 

7 

 

INLEIDING	

Deze	masterproef	behelst	een	 literatuurstudie	over	de	 invloed	van	geslachtshormonen	op	botgroei	
bij	de	hond.		

Botgroei	is	een	ingewikkeld	proces	dat	door	veel	factoren	beïnvloed	wordt:	de	omgeving,	het	gedrag	
van	het	individu	en	de	fysieke	activiteit.	Botgroei	kan	opgedeeld	worden	in	diktegroei	en	lengtegroei.	
Voorliggende	masterproef	focust	op	de	lengtegroei.	

De	lengtegroei	van	het	bot	is	een	vorm	van	endochondrale	verbening	of	ossificatie	(het	ontstaan	van	
botweefsel	vanuit	kraakbeen)	die	plaatsvindt	ter	hoogte	van	de	epifysaire	groeiplaat	(=	de	overgang	
tussen	diafyse	en	epifyse).	Men	duidt	dit	ook	aan	met	de	term	‘epifysaire	botgroei’.		

Groei	en	groeisnelheid	van	epifysair	kraakbeen	worden	beïnvloed	door	genetische	factoren,	leeftijd,	
geslacht,	 nutritionele	 en	 fysische	 factoren	 en	 hormonen	 (zowel	 van	 lokale	 als	 systemische	
oorsprong):	 STH	 (groeihormoon),	 T4	 (schildklierhormoon),	 PTH	 (parathormoon),	 oestrogenen,	
testosteron	en	corticoïden.		

Ook	 andere	 systemische	 factoren	 werken	 in	 op	 de	 epifysaire	 groei:	 een	 anabole	 werking	 gebeurt	
door	 IGF	 I	 (insuline	 growth	 factor),	 IGF	 II,	 INS	 (insuline)	 en	 een	 katabole	 werking	 gebeurt	 door	
vitamine	D	en	vitamine	A	(Burvenich,	2014).	

Wanneer	 uiteindelijk	 het	 kraakbeen	 omgezet	 is	 in	 botweefsel,	 is	 de	 lengtegroei	 voltooid,	 waarbij	
geen	botgroei	meer	mogelijk	is	(Bacha	en	Bacha,	2000).		

In	deze	masterproef	wordt	specifiek	ingegaan	op	de	invloed	van	geslachtshormonen	op	de	botgroei	
bij	 honden.	 Geslachtshormonen	 worden	 ingedeeld	 in	 oestrogenen,	 androgenen	 en	 gestagenen	
(Silbernagl	 en	 Despopoulos,	 2008).	 De	 invloed	 van	 oestrogenen	 en	 androgenen	 op	 het	
botmechanisme	 gebeurt	 o.a.	 via	 ER	 (oestrogeen-receptor)	 en	 AR	 (androgeen-receptor)	
(Vanderschueren	et	al.,	2014).		

Castratie	 zorgt	 voor	 een	 verminderd	 aantal	 geslachtshormonen,	waarbij	 er	 soms	 veranderingen	 te	
zien	zijn	aan	het	bot	(Salmeri	et	al.,	1991;	Root	et	al.,	1997;	Ekici	et	al.,	2005;		Sontas	en	Ekici,	2007).	

Zijn	 (vroegtijdig)	 gecastreerde	 honden	 groter	 dan	 intacte	 honden,	 zoals	 algemeen	 wordt	
aangenomen?	 Lijden	 honden	 met	 een	 overmatige	 productie	 aan	 geslachtshormonen	 zoals	 een	
functionele	 gonadale	 tumor	 vroeg	 of	 laat	 aan	 osteoporose?	 Zijn	 er	 nog	 andere	 invloeden	 van	
geslachtshormonen?	

Om	 deze	 vragen	 te	 kunnen	 beantwoorden	 is	 het	 nodig	 na	 te	 gaan	 wat	 de	 invloed	 is	 van	
geslachtshormonen	op	het	botmechanisme.	Beïnvloeden	geslachtshormonen	het	tijdstip	waarop	de	
groeiplaat	sluit?	Hebben	ze	invloed	op	de	snelheid	van	de	botgroei?	Hebben	geslachtshormonen	een	
verschillende	invloed	op	lange	dan	wel	korte	botten?		

Meerdere	auteurs	hebben	studies	gedaan	bij	verschillende	groepen	honden	om	de	gecastreerde	en	
niet-gecastreerde	te	vergelijken,	met	wisselende	resultaten	(Sontas	en	Ekici,	2007).		

De	doelstelling	van	deze	masterproef	bestaat	erin	na	te	gaan	welke	de	precieze	invloed	is	van	
geslachtshormonen	op	de	botgroei	van	de	hond.	 	
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LITERATUURSTUDIE	

1 Bot	en	botvorming	

1.1 Kenmerken	van	bot	als	orgaan	

Bot	is	een	orgaan	dat	uit	verschillende	weefsels	bestaat:	botweefsel,	dicht	bindweefsel	en	beenmerg	
(Bacha	 en	 Bacha,	 2000).	 In	 de	 binnenste	 ruimte	 van	 het	 bot	 zit	 het	 beenmerg,	 waar	 zich	 de	
multipotente	stamcellen	bevinden	(Eurell	en	Frappier,	2006).	Aan	de	oppervlakte	van	het	bot	bevindt	
zich	 een	 dicht	 bindweefsel:	 het	 periost	 (botvlies).	 Het	 endost	 tenslotte	 is	 het	 bindweefsel	 dat	 de	
oppervlakte	van	het	beenmerg	aflijnt	(Bacha	en	Bacha,	2000).	Het	eigenlijke	botweefsel	zelf	bestaat	
uit	cellen	en	extracellulaire	matrix	(Kerschot,	2015).	

1.2 Functies	van	bot	

De	 functies	 van	 bot	 zijn	 erg	 talrijk.	 Bot	 heeft	 eerst	 en	 vooral	 een	mechanische	 rol:	 het	 zorgt	 voor	
lichaamsondersteuning	en	het	is	een	skelet	voor	beweging	via	de	aanhechting	van	spieren	op	het	bot	
(Nganvongpanit,	2016).	Bot	heeft	ook	een	beschermende	rol:	het	beschermt	de	inwendige	organen	
(Bacha	en	Bacha,	2000).	Bot	heeft	tot	slot	een	metabole	functie	(homeostase-behoud):	het	dient	als	
bron	voor	beenmerg	(vetopslag	en	bloedcellen)	en	mineralen	(Nganvongpanit,	2016).	

1.3 Samenstelling	van	bot	

Botweefsel	 is	opgebouwd	uit	botcellen	en	botmatrix	 (Aughey	en	Frye,	2001).	De	botmatrix	bestaat	
uit	 collageenvezels,	 weefselvloeistof	 en	 amorfe	 grondsubstantie.	 Deze	 grondsubstantie	 bevat	 een	
organische	 component	 zoals	 chondroïtinesulfaat	 en	 een	 anorganische	 component	 zoals	
hydroxyapathietkristallen	(Bacha	en	Bacha,	2000).	

Er	zijn	verschillende	celsoorten	aanwezig	in	bot.	De	meeste	hiervan	zijn	afkomstig	van	de	stamcel,	de	
osteoprogenitorcel,	 die	 ontstaat	 uit	 het	 embryologisch	 parenchym	 en	 die	 zich	 in	 het	 beenmerg	
bevindt.	Uit	de	stamcellen	ontstaan	osteoblasten,	ze	liggen	aan	de	oppervlakte	van	het	bot	waar	ze	
zorgen	voor	de	actieve	synthese	van	de	organische	componenten	van	het	bot,	met	name	collageen,	
proteoglycanen	 en	 glycoproteïnen.	 Het	 zijn	 de	 osteoblasten	 dus	 die	 het	 osteoïd	 produceren,	 de	
ongemineraliseerde	matrix	die	dan	na	afzetting	van	hydroxyapathietkristallen	gemineraliseerd	wordt	
tot	 bot.	 Gemineraliseerde	 botmatrix	wordt	 afgezet	 in	 verschillende	 lagen	 (lamellen).	 Osteoblasten	
produceren	daarnaast	ook	alkalische	fosfatase,	een	enzym	dat	de	vrije	fosfor	verhoogt,	en	ze	maken	
calcium	vrij	uit	bot	in	het	extracellulair	weefselvocht	(Zoetis	et	al.,	2003;	Sjaastad	et	al.,	2007	;	Kerr,	
2010).	

Wanneer	osteoblasten	omgeven	worden	door	botmatrix	noemen	we	ze	osteocyten,	die	histologisch	
onder	meer	te	herkennen	zijn	aan	hun	plattere	vorm.	Osteocyten	worden	dus	gevormd	tijdens	het	
mineralisatieproces	en	zijn	gelegen	in	lacunes	(lacunae)	in	de	gemineraliseerde	matrix.	In	de	lacunae	
zit	 weefselvocht;	 de	 lacunae	 zijn	 onderling	 verbonden	 door	 kanaaltjes	 (canaliculi).	 Het	
bloedvatennetwerk	van	het	bot	 is	nauw	geassocieerd	met	deze	 lacunae	en	 canaliculi,	waardoor	er	
nutriënten	en	afvalstoffen	kunnen	diffunderen	(Kerr,	2010).	

De	 osteocyt	 kan	 signalen	 van	 mechanische	 kracht	 opvangen	 en	 kan	 daar	 op	 reageren	 met	 ‘bot	
omvorming’	(=	bone	remodelling).	De	osteocyt	zorgt	ook	voor	het	vrijlaten	van	mineralen	uit	bot,	via	
de	secretie	van	enzymes	(hydrolases),	dit	noemt	men	osteocytische	osteolyse	(Zoetis	et	al.,	2003).	

Een	 derde	 soort	 botcellen	 zijn	 osteoclasten:	 net	 zoals	 de	 osteoblasten	 ontstaan	 ze	 uit	 de	
osteoprogenitorcel.	Het	 zijn	grotere	meerkernige	 cellen	die	de	oppervlakte	van	het	bot	aflijnen	en	
zich	vaak	in	de	lacune	van	Howship	(een	holte	aan	de	oppervlakte)	bevinden.	Hun	functie	bestaat	in	
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het	 resorberen	 van	 de	 botmatrix	 wanneer	 dat	 nodig	 is	 (tijdens	 botontwikkeling,	 botherstel	 en	
remodelling).	 Die	 resorptie	 gebeurt	 door	 zuurproductie,	 waardoor	 de	 pH	 daalt	 en	 mineralen	
makkelijker	oplossen	door	hydrolytische	enzymes.	De	osteoclasten-activiteit	wordt	geregeld	door	het	
endocrien	systeem	(de	schildklier	die	calcitonine	secreteert	en	de	bijschildklier	die	PTH	secreteert).	
De	 osteoclasten-activiteit	 zorgt	 er	mee	 voor	 dat	 de	 calciumspiegel	 in	 het	 bloed	 op	 peil	 gehouden	
wordt	(Bacha	en	Bacha,	2000;	Eurell	en	Frappier,	2006).	

1.4 Soorten	bot	

Botweefsel	kan	op	meerdere	manieren	ingedeeld	worden.	Een	eerste	onderscheid	in	soorten	bot	is	
rijp	versus	onrijp	bot.	Een	tweede	onderscheid	is	compact	versus	spongieus	bot.		

1.4.1 Onrijp	en	rijp	bot	

Onrijp	 (plexiform)	 bot	 is	 mechanisch	 minder	 stabiel	 en	 wordt	 gekenmerkt	 door	 een	 wirwar	 van	
collageenbundels	 die	 in	 verschillende	 richtingen	 lopen.	 Het	 is	 slechts	 tijdelijk	 aanwezig	 tijdens	
ontwikkeling,	groei	en	bij	herstel	van	breuken	en	het	wordt	snel	vervangen	door	lamellair	bot	(Kerr,	
2010).	

Rijp	 (lamellair)	 of	 volwassen	 bot	 bestaat	 uit	 evenwijdig	 gerangschikte	 collageenbundels	 binnen	
parallel	of	concentrisch	verlopende	lamellen,	waardoor	het	een	grotere	stabiliteit	heeft.	De	structuur	
is	dus	overal	dezelfde	(Kerr,	2010).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	1.	Onrijp	bot.	Bot	dat	aan	het	herstellen	is	na	een	fractuur.	Immatuur	bot	is	rijk	aan	osteocyten	met	rondomrond	
bundels	collageen	in	verschillende	richtingen	georiënteerd.	Osteoclasten	en	osteoblasten	zijn	in	grote	aantallen	aanwezig	in	
het	omgevend	endosteum	(Mescher,	2013).	

1.4.2 Compact	en	spongieus	bot	

Er	zijn	twee	types	volwassen	bot:	compact	(=corticaal	=dens)	bot,	dat	80%	van	het	gewicht	van	een	
volwassen	skelet	uitmaakt,	en	spongieus	(=trabeculair)	bot	(Kerr,	2010).	

Compact	(=corticaal	=dens)	bot	bestaat	uit	zeer	dicht	op	elkaar	geplakt	botweefsel.	Het	bevindt	zich	
ter	 hoogte	 van	 de	 schacht	 van	 lange	 beenderen	 en	 aan	 de	 oppervlakte	 van	 platte	 beenderen.	 De	
structuur	bestaat	uit	cilinders	van	concentrische	 lamellen,	 te	vergelijken	met	de	groeiringen	 in	een	
boomstam	(Zoetis	et	al.,	2003).	
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Spongieus	 (=trabeculair)	 bot	 bestaat	 uit	 een	 grote	 hoeveelheid	 dunne	 botbalkjes,	 trabeculae.	 Het	
bevat	zeer	veel	kleine	open	ruimtes	(mergholten)	die	gevuld	zijn	met	beenmerg	(Zoetis	et	al.,	2003).			

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	2.	Spongieus	bot	(hond).	(1)	Periost.	(2)	Botspicules	met	osteocyten	in	lacunes	(pijlen).	(3)	Beenmerg	gevuld	met	
osteoblasten	(pijlhoofd)	(Aughey	en	Frye,	2001).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	3.	Compact	bot	(hond).	(1)	Het	osteon	bevat	het	centraal	kanaal,	bloedvaten	en	zenuwen,	afgelijnd	door	endost.	
En	dit	alles	wordt	omgeven	door	lamellen.		(2)	Osteocyten	in	lacunes	in	lamellen.	(3)	Periost	(Aughey	en	Frye,	2001).	

1.5 Soorten	botvorming	

Botvorming	of	 ossificatie	 is	 het	 proces	waarbij	 bot	 het	 voorgaande	weefsel	 vervangt	 (Zoetis	 et	 al.,	
2003).	Bij	dit	proces	gaan	botcellen	(de	osteoblasten)	organische	matrix	produceren,	specifiek	voor	
bot.	 Die	 specifieke	 organische	 matrix	 wordt	 vervolgens	 door	 afzetting	 van	 calciumzouten	
gecalcificeerd	(gemineraliseerd)	(Kerr,	2010).		

De	ossificatie	start	 in	een	 focale	zone	die	vervolgens	uitbreidt	 in	grootte	 (Zoetis	et	al.,	2003).	Deze	
‘startplaats’	is	het	primaire	ossificatiecentrum	(Cunningham	et	al.,	2000).	De	meeste	van	deze	centra	
ontwikkelen	 zich	 tijdens	 de	 embryonale	 en	 foetale	 fase;	 sommige	 zoals	 de	 carpus	 (4	 weken)	 en	
sesambeentjes	 (3	maand)	komen	pas	postnataal	 tot	ontwikkeling	 (Ticer,	1975).	 In	 sommige	botten	
(o.a.	 lange	 botten)	 spreiden	 de	 primaire	 ossificatiecentra	 niet	 over	 de	 gehele	 lengte	 van	 het	
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precursorweefsel.	 Daar	 ontwikkelen	 dan	 secundaire	 osfficatiecentra,	 deze	 worden	 meestal	 pas	
postnataal	gevormd	(Cunningham	et	al.,	2000).	

Bot	 kan	 enkel	 gevormd	 worden	 op	 een	 ‘passende’	 matrix,	 dit	 kan	 zowel	 bot	 als	 gecalcificeerd	
kraakbeen	 zijn,	 of	 op	 het	 vaste	 oppervlak	 van	 protheses	 (Cunningham	 et	 al.,	 2000).	 Een	 extra	
voorwaarde	voor	botgroei	is,	dat	het	dichtbij	bloedvaten	moet	plaatsvinden,	dit	voor	de	aanvoer	van	
botcellen	en	nutriënten	(Väänänen,	1996).	

Er	 zijn	 twee	 soorten	 botvorming:	 intramembraneuze	 (endesmale)	 ossificatie	 waarbij	 osteoblasten	
botmatrix	 produceren	 in	 of	 onder	 een	 membraan	 en	 endochondrale	 ossificatie	 waarbij	 hyalien	
kraakbeen	vervangen	wordt	door	botweefsel	(Kerr,	2010).	

1.5.1 Intramembraneuze	(=endesmale)	ossificatie	

Bij	 intramembraneuze	 ossificatie	 ontwikkelt	 zicht	 eerst	 een	 primair	 ossificatiecentrum	 in	 het	
mesenchymweefsel	(Cunningham	et	al.,	2000).	Mesenchymcellen	differentiëren	tot	osteoblasten	die	
osteoïd	(botmatrix)	produceren,	die	dan	zal	mineraliseren	zodat	er	zich	bot	ontwikkelt.	Zo	ontstaan	
bijvoorbeeld	de	platte	botten	van	de	schedel	(Zoetis	et	al.,	2003).	

Nadat	osteoblasten	omgeven	zijn	door	gemineraliseerde	matrix	worden	ze	osteocyten,	die	onderling	
verbonden	 zijn	 door	 canaliculi	 (kanaaltjes).	 Zo	 ontstaan	 smalle	 botmassa’s,	 die	 spicules	 genoemd	
worden	omdat	ze	naaldvormig	zijn.	Allemaal	samen	vormen	de	spicules	trabeculae,	waardoor	er	een	
complex	netwerk	ontstaat	met	ertussen	vasculair	weefsel	 (Kerr,	 2010).	 Later	wordt	dit	primair	bot	
gemodelleerd	 tot	 lamellair	 bot	 met	 vorming	 van	 Haverse	 systemen	 (osteonen).	 Deze	 remodelling	
wordt	de	secundaire	botvorming	genoemd	(Kerr,	2010).	

1.5.2 Endochondrale	(=enchondrale)	ossificatie	

Bij	 endochondrale	 ossificatie	 vormt	 het	 foetaal	 skelet	 eerst	 kraakbeen	 als	 intermediair	 weefsel	
tussen	mesenchymaal	weefsel	en	botweefsel	(Zoetis	et	al.,	2003).	De	endochondrale	ossificatie	vindt	
plaats	in	de	ribben,	 lange	botten	en	wervels	(Kerrr,	2010).	Het	proces	bestaat	uit	mesenchymcellen	
die	differentiëren		tot	chondroblasten,	prolifereren	en	vervolgens	kraakbeen	produceren.	Kraakbeen	
groeit	door	de	chrondrocyten-proliferatie	en	-maturatie,	waardoor	een	matrix	van	type	2	collageen	
gevormd	 wordt	 (Kerr,	 2010).	 In	 het	 centrum	 van	 de	 matrix	 liggen	 de	 oudste	 cellen	 die	 gaan	
hypertrofiëren,	 waardoor	 er	 een	 switch	 ontstaat	 naar	 een	 ander	 type	 collageen-synthese	 (Kerr,	
1999).	

Het	verbenen	van	kraakbeen	 is	een	complex	proces.	Verschillende	stappen	vinden	plaats	vooraleer	
men	 van	 ‘bot’	 kan	 spreken	 (Nilsson	 et	 al.,	 2005).	 Eerst	 is	 er	 ingroei	 van	 bloedvaten	 in	 het	
perichondrium,	het	perichondrium	is	dan	goed	doorbloed	waarna	de	bloedvaten	van	hieruit	kunnen	
doorgroeien	tot	in	het	kraakbeen	(Väänänen,	1996;	Nilsson	et	al.,	2005).	

Er	 is	 aantrek	 van	 bloedvaten,	 chondroblasten	 en	 er	 ontstaat	 mineralisatie	 van	 de	 omliggende	
kraakbeen-matrix.	 Op	 die	 manier	 kunnen	 osteoprogenitorcellen	 aangevoerd	 worden	 waarna	
botafzetting	mogelijk	 wordt,	 hierbij	 zijn	 de	 primaire	 ossificatiecentra	 een	 feit	 (Zoetis	 et	 al.,	 2003;	
Kerr,	2010).	

De	 primaire	 ossificatiecentra	 spreiden	 uit	 naar	 de	 botuiteindes.	 In	 de	 botuiteindes	 van	 lange	
beenderen	 ontwikkelen	 zich	 secundaire	 ossificatiecentra	 in	 het	 epifysaire	 kraakbeen.	 Primaire	 en	
secundaire	 ossificatiecentra	 blijven	 gescheiden	 door	 een	 groeiplaat.	 Postnataal	 gaat	 de	
endochondrale	 ossificatie	 verder	 waardoor	 er	 lengtegroei	 plaatsvindt,	 waardoor	 uiteindelijk	 de	
groeiplaten	volledig	zullen	sluiten	en	de	lengtegroei	stopt	(Smink,	2003).	
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Afbeelding	4.	Ontwikkeling	van	een	lang	bot	via	endochondrale	ossificatie	(Kerr,	2010).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	5.	Lang	bot.	(1)	Groeiplaat	met	de	vier	verschillende	zones	van	chondrocyten-maturatie;	(6)	Botmatrix	(spicule)	
in	de	diafyse;	 (8)	Hyalien	kraakbeen	 in	de	epifyse;	 (10)	Beenmergholte;	 (11)	Periost-ketting;	 (12)	Periost	 (Bacha	en	Bacha,	
2012).	

Ossificatie	 van	 de	 schedel	 en	 van	 de	 lange	 botten	 verschilt	 niet,	 het	mechanisme	 van	 botvorming	
blijft	hetzelfde	maar	de	plaats	van	de	botontwikkeling	verschilt	wel	(Kerr,	2010).	

2 Diktegroei	en	lengtegroei	

Bot	 kan	 in	 de	 dikte	 en	 in	 de	 lengte	 groeien.	 Lengtegroei	 is	 mogelijk	 tot	 wanneer	 de	 groeiplaten	
gesloten	 zijn,	 terwijl	 diktegroei	 tijdens	 het	 volledige	 leven	 kan	 plaatsvinden	 via	 appositionele	
botgroei	(Zoetis	et	al.,	2003).	

2.1 Diktegroei	(=appositionele	groei)		

Tijdens	de	postnatale	groei	gaan	botten	ook	in	de	breedte	groeien	(=diktegroei)	om	het	toenemende	
gewicht	van	het	lichaam	op	te	vangen	(Zoetis	et	al.,	2003).	Diktegroei	(=appositionele	groei)	gebeurt	
door	de	osteoblasten	net	onder	het	periost.	De	osteogene	laag	van	het	periost	secreteert	matrix	op	
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het	oppervlak	van	het	bot	(Zoetis	et	al.,	2003).	Terwijl	er	botafzetting	is	langs	de	buitenkant	van	het	
bot,	zal	er	langs	de	binnenkant,	aan	de	endost-zijde,	botresorptie	gebeuren	door	osteoclasten.	Zo	zal	
de	 diafyse	 snel	 toenemen	 in	 diameter,	 maar	 zal	 de	 cortex,	 door	 de	 resorptie	 ter	 hoogte	 van	 het	
endost,	maar	traag	toenemen	in	diameter	(Zoetis	et	al.,	2003).	Zo	zal	bij	Beagles	de	adulte	diameter	
van	de	diafyse	bereikt	zijn	rond	de	leeftijd	van	100	dagen,	terwijl	de	cortex	pas	zijn	adulte	diameter	
bereikt	heeft	op	de	leeftijd	van	180	dagen	(Zoetis	et	al.,	2003).	

2.2 Lengtegroei	(=longitudinale	groei)	

Lengtegroei	 ontstaat	 uit	 endochondrale	 ossificatie	 ter	 hoogte	 van	 de	 groeiplaten	 (Kerr,	 2010).	 De	
groeiplaat	zorgt	voor	de	elongatie	van	de	botten	postnataal,	maar	wordt	al	gevormd	in	het	embryo	
(Smink,	2003).		

De	embryonale	chondrocyten	hypertrofiëren	in	de	diafyse.	Osteoclasten	en	bloedvaten	invaderen	de	
diafyse	en	bot	wordt	gevormd	 in	het	primair	ossificatiecentrum.	Dit	ossificatiecentrum	spreidt	 zich	
naar	 de	 uiteindes	 van	 de	 lange	 botten	 (epifyses).	 In	 het	 epifysair	 kraakbeen	 ontwikkelt	 zich	 een	
secundair	 ossificatiecentrum.	 De	 primaire	 en	 secundaire	 ossificatiecentra	 blijven	 gescheiden	 door	
een	 laag	kraakbeen,	de	groeiplaat,	welke	 tussen	de	epifyse	en	metafyse	 ligt.	Tijdens	de	postnatale	
groei	gaat	de	endochondrale	ossificatie	verder	ter	hoogte	van	deze	groeiplaten	(Smink,	2003).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	6.	Uitzicht	van	een	groeiplaat	op	radiografie	(RX).	Hier	zie	je	de	femur,	tibia	en	fibula.	De	groeiplaat	zie	je	hier	
duidelijk	als	een	lijn	tussen	de	metafyse	en	epifyse	(Smink,	2003).		

Bij	 de	 lengtegroei	 van	 lange	 botten	 is	 het	 aanwezig	 blijven	 van	 de	 groeiplaten	 zeer	 belangrijk.	 De	
groeiplaat	 laat	de	endochondrale	ossificatie	doorgaan	 tot	wanneer	de	volledige	 lengte	van	het	bot	
bereikt	 is	 (Smink,	 2003).	 Bij	 de	 volwassen	 lengte	 van	 het	 bot	 zal	 de	 groeiplaat	 volledig	 door	 bot	
vervangen	zijn	en	is	er	geen	groei	meer	mogelijk	(Bacha	en	Bacha,	2000).	

Ter	hoogte	van	de	groeiplaat	zijn	er	vier	 zones	van	cellen:	een	rustzone	die	de	 reserve	 (immature)	
chondrocyten	 bevat,	 een	 proliferatiezone	 die	 de	 prolifererende	 chondroycten	 bevat	 dewelke	
kolommen	vormen,	een	maturatiezone	waar	de	chondrocyten	vergroten	en	de	matrix	calcificeert	en	
een	 hypertrofische	 zone	 waar	 de	 mineralisatie	 voltooid	 is	 en	 de	 chondrocyten	 klaar	 zijn	 voor	
geprogrammeerde	celdood	(Smink,	2003;	Kerr,	2010).		
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Afbeelding	7.	De	groeiplaat	met	in	detail	de	vier	zones	(Smink,	2003).	

De	 rustzone	 bevindt	 zich	 ter	 hoogte	 van	 het	 meest	 distale	 epifyse-uiteinde.	 Die	 laag	 bevat	 de	
progenitorcellen	 die	 in	 een	 dense	 extracellulaire	 matrix	 liggen.	 De	 proliferatieve	 zone	 bevat	
chondrocyten	 die	meer	 afgeplat	 zijn	 en	 snel	 vermenigvuldigen.	 Deze	 expansie	 zorgt	 ervoor	 dat	 er	
longitudinale	 chondrocyt-kolommen	 ontstaan.	 De	 hypertrofische	 zone	 bevat	 erg	 vergrote	
chondrocyten	die	gaan	afsterven	via	apoptose	(geprogrammeerde	celdood).	 In	deze	zone	wordt	de	
extracellulaire	matrix	gemineraliseerd	(Smink,	2003).	Soms	wordt	er	ook	een	vijfde	zone	beschreven	
ter	hoogte	van	de	metafyse	(de	zone	tussen	de	diafyse	en	epifyse	na	het	sluiten	van	de	groeiplaat)	
waar	 capillairen	 liggen	 die	 de	 osteoprogenitorcellen	 aanvoeren	 voor	 osteoïd-productie	 op	 de	
gecalcificeerde	kraakbeen-kolommen	(Kerr,	2010).	

De	 ingroei	 van	 bloedvaten	 (=angiogenese)	 wordt	 mogelijk	 gemaakt	 door	 de	 chondroclasten	 en	
osteoclasten	die	extracellulaire	matrix	resorberen,	waar	dan	de	bloedvaten	kunnen	ingroeien	(Smink,	
2003).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	8.	Detail	van	de	hypertrofische	zone	van	de	groeiplaat.	De	chondrocytenmaturatie	vindt	hier	plaats,	waarna	de	
chondrocyten	uiteindelijk	ook	gaan	afsterven	(=apoptose).	Ook	is	de	ingroei	van	de	bloedvaten	te	zien,	die	vergemakkelijkt	
wordt	na	de	matrixdegeneratie	na	apoptose.	Via	de	bloedvaten	kunnen	osteoblasten	aangevoerd	worden	zodat	er	nieuw	
bot	kan	gevormd	worden	(Smink,	2003).	 	
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3 Bone	remodelling		

Bot	 is	een	dynamisch	weefsel	dat	het	hele	 leven	door	kan	gewijzigd	worden.	Aan	de	hand	van	drie	
processen	 –	 botresorptie	 door	 osteoclasten,	 verschuiving	 van	 resorptie	 tot	 botvorming	 en	
botvorming	door	osteoblasten	–	kan	de	botstructuur	veranderen.	Een	goede	balans	tussen	die	drie	
processen	is	belangrijk	want	een	onevenwicht	zorgt	voor	botaandoeningen	(Zoetis	et	al.,	2003).	

Bot	 remodelling	 vindt	 plaats	 als	 reactie	 op	 botbreuken,	 mechanische	 krachten	 en	 als	 reactie	 op	
noden	 van	 het	 lichaam	 aan	 calcium,….	 Het	 is	 eigenlijk	 een	 soort	 van	 botreconstructie.	 Het	 is	 het	
verwijderen	en	vervangen	van	delen	van	het	bot	zonder	wijzigingen	in	vorm	en	afmetingen.	Primaire	
osteonen	worden	dus	vervangen	door	secundaire	(en	tertiaire,	quaternaire,…)	osteonen	(Väänänen,	
1996;	Zoetis	et	al.,	2003).	

Remodelling	is	geen	synoniem	van	modelling.	Bij	modelling	gebeurt	er	een	vorm/grootte-verandering	
vooraf	en	is	er	geen	botresorptie.		

4 Beïnvloeding	botgroei		

4.1 Algemeen	

Bot	 is	 continu	 actief:	 het	 is	 aan	 het	 groeien,	 herstellen	 en	 vervormen.	 Vele	 factoren	 kunnen	 een	
invloed	hebben	op	de	botgroei.	Afhankelijk	van	de	omgeving	waarin	de	hond	leeft	en	het	gedrag	van	
de	hond,	is	het	bot	onderhevig	aan	krachten	die	erop	inwerken.		

De	 groei	 en	 groeisnelheid	 van	 epifysair	 kraakbeen	 worden	 beïnvloed	 door	 genetische	 factoren,	
leeftijd,	geslacht,	nutritionele	factoren	(zoals	proteïnen,	calcium	en	vitamine	D),	fysische	factoren	en	
hormonen	(Marcus	1996;	Specker	en	Minett,	2013).	Volgens	Nganvongpanit	(2017)	zou	het	geslacht	
wel	 degelijk	 een	 invloed	 hebben,	 de	 osteon-grootte	 in	 de	 femur	 van	 de	 man	 was	 steeds	 groter	
vergeleken	met	die	van	de	vrouw.		

4.2 Mechanische	factoren		

Eén	 van	 de	 belangrijkste	 factoren	 in	 de	 regulatie	 van	 genen-expressie,	 celmetabolisme	 en	
matrixsynthese	tijdens	de	embryogenese	is	interactie	tussen	ontwikkelende	weefsels.	Epigenetische,		
chemische	en	mechanische	factoren	spelen	daarbij	een	primaire	rol	 in	het	progressief	bereiken	van	
het	patroon	en	de	vorm	in	de	ontwikkelende	organismes	en	ze	hebben	een	diepgaande	 invloed	op	
skelet-ontwikkeling	(Carter	et	al.,	1996).	

Nog	een	belangrijke	factor	die	veranderingen	in	het	bot	teweeg	brengt,	is	de	fysieke	activiteit	van	het	
dier	(Specker	en	Minett,	2013).	Een	hoge	activiteit	in	het	vroege	leven	resulteert	later	in	een	hogere	
BMD	(body	mean	density,	botdensiteit).		

Een	 hoger	 lichaamsgewicht	 zorgt	 voor	 een	 zwaardere	 belasting	 van	 het	 bot	 en	 dit	 resulteert	
eveneens	 in	een	grotere	botmassa	 (Faje	en	Klibanski,	 2012).	 Een	hoger	 lichaamsgewicht	 reduceert	
echter	ook	de	fysieke	activiteit	(Mosca	et	al.,	2013).	 	
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Afbeelding	9.	Invloed	van	fysieke	activiteit	op	botdensiteit	(Carter	et	al.,	1996).	

De	 normale	 groei	 van	 de	 diafyse	 hangt	 af	 van	 de	 krachten	 die	 gecreëerd	 worden	 door	 foetale	
beweging.	Biologische	factoren	spelen	enkel	een	belangrijke	rol	in	de	initiële	fases	van	de	diafysaire	
groei	en	ossificatie,	hun	invloeden	verschijnen	dan	met	de	tijd.	Het	mechano-biologische	aspect	blijft	
een	fundamentele	invloed	uitoefenen	op	botappositie	en	resorptie	tijdens	het	volledige	leven	(Carter	
et	 al.,	 1996).	 Wanneer	 er	 weinig	 mechanische	 stress	 op	 het	 bot	 is,	 dan	 is	 de	 verhouding	
botappositie/-resorptie	klein.	De	kracht	die	 inwerkt	op	het	bot,	wordt	steeds	groter	met	de	 leeftijd	
tot	wanneer	het	individu	volwassen	is	(Specker	en	Minett,	2013).	

Nganvongpanit	 et	 al.	 (2017)	 stellen	 vast	 dat	 de	 osteondiameter	 en	 -oppervlakte	 groter	 is	 bij	
volwassen	 honden	 dan	 bij	 pups.	 De	 grotere	 diameter	 komt	 waarschijnlijk	 door	 de	 dikte	 van	 de	
osteon-wanden,	die	bij	volwassen	honden	dikker	zijn	door	de	hogere	gewichtslading.	Ook	het	aantal	
lacunes	 per	 osteon	 is	 hoger	 bij	 volwassen	 honden,	 dus	 zijn	 er	 bij	 volwassen	 honden	 ook	 meer	
chondrocyten	 in	mature	osteons	 (Nganvongpanit	et	al.,	2017).	De	osteondiameter	 is	ook	groter	bij	
reutjes	dan	bij	teefjes	(Hidaka	et	al.,	1998).		

Het	 volwassen	 skelet	 past	 zich	 structureel	 aan	 aan	 veranderingen	 in	 fysieke	 activiteit,	 dit	 is	 een	
manifestatie	 van	 epigenetische	 factoren	 die	 cruciaal	 zijn	 in	 de	 normale	 ontwikkeling	 (Specker	 en	
Minett,	2013).	

4.3 Hormonen		

Verschillende	hormonen	werken	in	op	het	botweefsel.		

4.3.1 Groeihormoon	(GH)	of	somatotroop	hormoon	(STH)	of	somatotropine		
Groeihormoon	(GH)	wordt	geproduceerd	door	de	hypofysevoorkwab	of	adenohypofyse	(Klein,	2013).	
GH	is	de	groeiregulator	van	de	postnatale	groei.	Het	heeft	een	stimulerend	effect	op	de	longitudinale	
botgroei	(Smink,	2003).	De	directe	werking	van	GH	bestaat	in	de	stimulatie	van	chondrocyten	in	de	
groeiplaat	 (Ohlsson	 et	 al.,	 1998).	 Osteoblasten	 hebben	 ook	 GH-receptoren,	 waardoor	 GH	 de	
botvorming	kan	doen	toenemen.	GH	heeft	daarnaast	ook	een	indirecte	werking	op	de	longitudinale	
botgroei:	het	stimuleert	de	IGF-1	(=somatomedine)-productie	door	de	lever,	hetgeen	op	zijn	beurt	de	
longitudinale	 groei	 bevordert.	 Dit	 noemt	 men	 de	 GH-IGF-axis	 (Hetz	 et	 al.,	 2015).	 Somatomedine	
stimuleert	namelijk	de	maturatie	van	chondrocyten	in	de	groeiplaat	(Ohlsson	et	al.,	1998).	

Acromegalie,	 een	overproductie	 aan	 groeihormoon,	 heeft	 als	 belangrijkste	 gevolgen	een	overgroei	
aan	 weke	 delen	 en/of	 bot	 en	 insulineresistentie	 (Fracassi	 et	 al.,	 2014).	 Het	 komt	 zelden	 voor	 bij	
honden.	Vaker	komt	het	voor	bij	de	kat	en	de	mens	(Klein,	2013).	De	oorzaak	van	GH-overmaat	is	bij	
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honden	vaak	progesteron-geïnduceerd	(Murai	et	al.,	2012).	Duitse	Herders	zijn	gepredisponeerd	voor	
acromegalie	en	er	is	een	vermoeden	van	erfelijkheid	(Fracassi	et	al.,	2014).		

Een	tekort	aan	groeihormoon	geeft	een	verminderde	groei	 (dwerggroei).	Dit	komt	voor	bij	honden	
en	het	is	erfelijk	bij	de	Duitse	Herder	(Flanagan	et	al.,	1999;	Klein,	2013).	

4.3.2 Parathyreoïd	hormoon	(PTH)	en	vitamine	D	
PTH	(parathyreoïd	hormoon)	en	vitamine	D	spelen	een	cruciale	rol	in	het	calcium	metabolisme	en	in	
de	 vorming	 van	 de	 skeletstructuur	 (Klein,	 2013).	 PTH	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 calciumspiegel	 van	 het	
bloed	 stijgt	 wanneer	 deze	 te	 laag	 dreigt	 te	 worden.	 Bij	 een	 te	 lage	 calciumspiegel	 worden	 de	
bijschildklieren	gestimuleerd	om	meer	PTH	te	produceren	en	af	te	geven	aan	het	bloed.		

PTH	 stimuleert	 de	 osteoclasten,	 remt	 de	 osteoblasten	 en	 stimuleert	 zo	 botresorptie	 (Klein,	 2013).	
Het	 stimuleert	de	nieren	om	meer	calcium	terug	 te	 resorberen	uit	de	voorurine;	het	 stimuleert	de	
darmen	om	meer	calcium	op	te	nemen	uit	de	voeding	en	het	activeert	vitamine	D	in	de	nieren	(Klein,	
2013).		

Wanneer	 PTH	 intermitterend	 wordt	 toegediend,	 heeft	 het	 echter	 een	 anabolisch	 effect,	 dit	 in	
tegenstelling	 tot	 het	 effect	 bij	 continue	 toediening.	 Dit	 effect	 doet	 zich	 voor	 in	 trabeculair	 bot	
(Marcus,	1996).	

Vitamine	D	heeft	een	anabole	werking.	Het	 is	nodig	voor	 intestinale	absorptie	van	calcium	 (Ca)	en	
fosfor	(P),	die	beide	nodig	zijn	voor	hydroxyapathietvorming	(Klein,	2013).	Vitamine	D	heeft	ook	een	
inhibitorisch	 effect	 op	 de	 PTH-synthese	 (Ferlin	 et	 al.,	 2011).	 Wanneer	 er	 een	 lage	 vitamine	 D-
concentratie	is,	ontstaat	secundaire	hyperparathyroïdie	door	de	lage	calcium-gehaltes,	wat	resulteert	
in	een	hogere	bot-turnover	en	botverlies.	Op	 lange	termijn	 leidt	dit	 tot	osteopenie	en	osteoporose	
(Lips	 en	 Van	 Schoor,	 2011).	 Vitamine	 D	 stimuleert	 de	 differentiatie	 van	 de	 prolifererende	
chondrocyten	 in	 de	 hypertrofische	 zone	 en	 inhibeert	 de	 differentiatie	 van	 de	 hypertrofische	
chondrocyten	 in	 de	 groeiplaat.	 Afhankelijk	 van	 de	 fase	 waarin	 de	 chondrocyt	 zit,	 wordt	 hij	 ofwel	
gestimuleerd	ofwel	geïnhibeerd	door	vitamine	D	(Smink,	2003;	Klein,	2013).		

Vitamine	 D-deficiëntie	 en	 secundaire	 hyperparathyroïdie	 kunnen	 leiden	 tot	 versneld	 botverlies	 en	
grotere	 fragiliteit	 van	 het	 skelet.	 In	 de	 winter	 is	 er	 een	 kleinere	 hoeveelheid	 vitamine	 D	 en	 een	
grotere	hoeveelheid	PTH,	waardoor	er	ook	meer	fracturen	voorkomen,	onafhankelijk	van	het	aantal	
ongelukken/vallen	(Kovalik	et	al.,	2011;	Lips	en	van	Schoor,	2011;	Feldman	et	al.,	2015).	

4.3.3 Follikel	 stimulerend	 hormoon	 (FSH),	 thyroïd	 stimulerend	 hormoon	 (TSH)	 en	
schildklierhormonen	(T3	en	T4)	

Het	 follikel-stimulerend-hormoon	(FSH)	heeft	ook	effect	op	de	botgroei,	maar	hierover	 is	nog	geen	
eensgezindsheid	 (Colaianni	 et	 al.,	 2013).	 Hoewel	 FSH	 de	 folliculogenese	 in	 de	 ovaria	 en	 de	
oestrogeen-synthese	 stimuleert,	 wordt	 een	 hoog	 gehalte	 FSH	 vaak	 gecorreleerd	 met	 botverlies.	
Osteoclasten	 hebben	 een	 FSH-receptor,	 waardoor	 er	 bij	 binding	 van	 FSH,	 botresorptie	 plaatsvindt	
door	de	osteoclasten	(Colaianni	et	al.,	2013).	

Het	thyroïd	stimulerend	hormoon	(TSH)	regelt	de	folliculaire	groei	in	de	schildklier	en	de	secretie	van	
schildklierhormoon.	 Er	 zijn	 ook	 TSH-receptoren	 in	 andere	 weefsels	 en	 celllen	 dan	 deze	 van	 de	
schildklier,	meer	bepaald	 in	de	hypofyse,	 thymus,	 testes,	nieren,	hersenen,	 lymfocyten,	adipocyten	
en	fibroblasten.	Hyperthyroïdie	gaat	vaak	samen	met	osteoporose,	het	effect	ontstaat	door	de	lage	
TSH	 en	 is	 niet	 afhankelijk	 van	 de	 concentratie	 aan	 schildklierhormoon	 (Colaianni	 et	 al,	 2013).	 TSH	
heeft	 ook	 directe	 effecten	 op	 het	 bot	 via	 specifieke	 receptoren	 op	 botcellen,	 waardoor	 de	 bot-
turnover	verhinderd	wordt	en	osteoporose	ontstaat.		
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Volgens	Colaianni	et	al.	(2013)	zou	de	werking	van	FSH	en	TSH	op	bot	optreden	via	de	secretie	van	
TNF-alfa	door	de	immuuncellen	(zie	afbeelding	10).		

	

	

	

	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	
	
	
	
Afbeelding	10.	Schema	van	de	hypofyse-bot-axis.	FSH	en	TSH	effecten	werken	via	TNF-alfa	(Colaianni	et	al.,	2013).	

Schildklierhormonen	 (T3	 en	 T4)	 stimuleren	 hypertrofische	 differentiatie	 van	 chondrocyten	 op	 een	
directe	manier,	via	receptoren	op	de	chondrocyten	in	de	groeiplaat	(Smink,	2003).	

4.3.4 Geslachtshormonen		
Geslachtshormonen	 zijn	 cruciaal	 voor	 de	 puberale	 groeispurt	 en	 het	 stoppen	 van	 de	 groei	 als	
volwassene.	Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	mannen	met	een	mutatie	in	de	oestrogeen	alfa-receptor	
(ERalfa)	blijven	groeien	 tijdens	hun	volwassen	 leven.	De	oorzaak	hiervan	 is	dat	de	groeiplaten	niet	
sluiten,	ook	is	er	dan	geen	puberale	groeispurt	te	zien	(Smink,	2003).	

Oestrogenen	 werken	 direct	 en	 indirect	 in	 op	 bot.	 De	 directe	 werking	 vindt	 plaats	 na	 binding	 van	
oestrogenen	 op	 de	 oestrogeenreceptoren	 op	 kraakbeencellen	 en	 botcellen.	 Indirecte	 werking	
gebeurt	 door	 het	 stimuleren	 van	 de	 GH-IGF-axis	 (zie	 4.3.1)	 (Juul,	 2001).	 Oestrogenen	 werken	
bifasisch:	 een	 lage	 concentratie	 oestrogenen	 stimuleert	 botgroei	 terwijl	 hogere	 concentraties	
oestrogenen	de	groei	stoppen	door	het	sluiten	van	de	groeiplaat	(Juul,	2001).	

Testosteron	heeft	een	direct	effect	op	de	botgroei	door	de	activatie	van	de	androgeenreceptor	(AR)	
op	 osteoblasten	 en	 een	 indirect	 effect	 door	 aromatisatie	 tot	 oestrogenen	 die	 dan	 osteoclastische	
botresorptie	verhinderen.		Testosteron	beïnvloedt	vooral	spongieus	bot	en	oestrogenen	beïnvloeden	
vooral	corticaal	bot	(Breuil	et	al.,	2001;	Ferlin	et	al.,	2011).	

4.3.5 Glucocorticoïden	
Glucocorticoïden	 zijn	 steroïd-hormonen	 die	 door	 de	 bijnier	 gesecreteerd	 worden.	 Volgens	 Smink	
(2003)	 hebben	 glucocorticoïden	 een	 groeivertragend	 effect.	 Ze	 zouden	 lokaal	 inwerken	 op	 de	 GR	
(glucocorticoïden-receptor)	op	de	groeiplaat,	waardoor	de	chondrocyten	worden	beïnvloed.	De	groei	
van	 de	 rustende	 chondrocyten	 wordt	 verstoord	 waardoor	 er	 minder	 proliferatieve	 chondrocyten	
gevormd	worden	(Smink,	2003).	
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4.4 Systemische	factoren	

4.4.1 IGF	en	INSL3	
Een	anabole	werking	wordt	verkregen	door	IGF	I	(insulin-like	growth	factor	I	=	somatomedine	C)	en	
INSL3	 (Insuline-like-factor-3)	 die	 op	 een	 receptor	 op	 de	 chondrocyten	 binden.	 Zo	 worden	
chondrocyten	op	 ieder	niveau	van	de	differentiatie	gestimuleerd,	waardoor	 lengtegroei	plaatsvindt	
(Smink,	2003;	Ferlin	et	al.,	2010).	

4.4.2 IGF	II		
Ook	IGF	II	(insuline	growth	factor	II)	heeft	een	stimulerende	invloed	op	de	botgroei.	Het	wordt	vooral	
tijdens	 de	 embryonale	 fase	 geproduceerd.	 IGF	 II	 is	 cruciaal	 voor	 een	 normale	 embryonale	
ontwikkeling.	Postnataal	zou	men	geen	effect	meer	zien,	alhoewel	er	bij	toevoeging	van	exogene	IGF	
II	toch	een	postnatale	stimulatie	van	de	lengtegroei	plaatsvindt	(Smink,	2003).	

4.4.3 Vitamine	A	
Vitamine	A	(=retinol)	kan,	wanneer	 in	hoge	concentratie	aanwezig,	voor	een	fragieler	skelet	zorgen	
(Burvenich,	2014).	Door	een	grote	osteoclastische	botresorptie	 is	er	een	verminderde	botmassa	en	
zullen	er	meer	osteoporotische	fracturen	zijn	(Conaway	et	al.,	2013).	

4.5 Geneesmiddelen	

Ook	medicatie	 kan	het	 botmetabolisme	 verstoren.	De	 vier	 grote	 groepen	 geneesmiddelen	die	 een	
belangrijk	 effect	 hebben	 op	 bot	 zijn	 NSAID’s,	 cytostatica,	 corticosteroïden	 en	 misschien	 ook	
antibiotica.		

4.5.1 Niet-steroïdale-anti-inflammatoire	geneesmiddelen	(NSAID’S)		

NSAID’s	 verhinderen	 botheling.	 Het	mechanisme	 van	 NSAID’s	 op	 botheling	 is	 niet	 gekend	maar	 is	
waarschijnlijk	multifactorieel.	

Volgens	 Barry	 (2010)	 hebben	 alle	 onderzochte	 NSAID’s	 een	 remmend	 effect	 op	 botvorming.	 Het	
grootste	 effect	 hebben	 ze	 tijdens	 de	 vroege	 fase	 van	 botheling.	 Ze	 hebben	 een	 dosis-afhankelijk	
effect	en	een	tijds-afhankelijk	effect	dat	reversibel	is.	Wanneer	ze	gebruikt	worden	vooraleer	er	een	
botbreuk	is,	hebben	ze	echter	geen	effect	op	de	botvorming	(Barry,	2010).	

4.5.2 Cytostatica	
Chemotherapeutica	 zorgen	voor	verminderde	 lengtegroei.	De	prolifererende	chondrocyten	 zijn	het	
doelwit,	die	kunnen	niet	verder	delen,	waardoor	de	lengtegroei	in	het	gedrang	komt	(Robson,	1999).		

4.5.3 Corticosteroïden	
In	 de	 proliferatieve,	 hypertofische	 en	 rustzone	 van	 de	 groeiplaat	 zijn	 er	 glucocorticoïd-receptoren	
aanwezig	 (Smink,	 2003).	 De	 chondrocyten	 zijn	 targetcellen	 voor	 glucocorticoïden.	 Behandelingen	
met	 glucocorticoïden	 reduceren	 de	 chrondrocyten-proliferatie,	 ze	 inhiberen	 de	 groei	 van	
chrondrocyten	 in	 de	 rustzone	 en	 doen	 het	 aantal	 apoptotische	 chondrocyten	 in	 de	 hypertrofische	
zone	 stijgen.	 De	 angiogenenese	 wordt	 eveneens	 negatief	 beïnvloed	 door	 glucocortico’s,	 hetgeen	
voor	een	snellere	apoptose	van	de	chondrocyten	zorgt	(Smink,	2003).	Smink	(2003)	concludeert	dat	
cortico’s	de	endochondrale	ossificatie,	dus	ook	de	lengtegroei,	verstoren.		

Een	korte	therapie	(tot	zes	weken)	met	Prednisolone	heeft	geen	effect	op	het	calcium-metabolisme	
mits	therapeutische	dosissen	worden	gebruikt	(Smink,	2003;	Kovalik	et	al.,	2011).	

Een	 langere	 behandeling	 (langer	 dan	 12	 weken)	 met	 Prednisone	 resulteert	 wel	 in	 botverlies	 bij	
honden	(Quarles,	1992).	Dit	botverlies	ontstaat	door	een	onderdrukte	osteoblasten-functie	(Quarles,	
1992).		
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4.5.4 Antibiotica		
Over	het	effect	van	antibiotica	is	nog	niet	veel	onderzoek	uitgevoerd.	Volgens	Rathbone	et	al.	(2011)	
zijn	er	veel	antibiotica	die	een	effect	hebben	op	de	osteoblasten-activiteit.	Rifampicine,	minocycline,	
doxycycline,	nafcilline,	penicilline,	ciprofloxacine,	colistine	methaansulfonaat	en	gentamicine	deden	
het	celnummer	(osteogene	cellen)	en	de	ALP	(alkaline	fosfatase)	dalen,	wat	een	negatief	effect	zou	
kunnen	 hebben	 op	 het	 botmetabolisme	 (Rathbone	 et	 al.,	 2011).	 Het	 effect	 van	 antibiotica	 op	 het	
proces	van	botherstel	blijft	onduidelijk	(Cuncha,	2001;	Pountos	et	al.,	2011;	Rathbone	et	al.,	2011).	

4.5.5 Overige	geneesmiddelen	
Tenslotte	zijn	er	nog	andere	geneesmiddelen	die	een	invloed	hebben	op	de	botgroei.		

Benzimidazoles	(=ontwormingsmiddelen)	
Fenbendazole	 wordt	 geassocieerd	 met	 beenmerghypoplasie	 bij	 honden.	 Dit	 ontwormingsmiddel	
wordt	erg	veel	 gebruikt	 in	de	diergeneeskunde	omdat	het	efficiënt	en	veilig	 is.	Albendazole	 zou	 in	
hogere	mate	 geabsorbeerd	worden	 in	 het	 gastro-intestinaal	 stelsel	 dan	 andere	 benzimidazoles	 en	
zou	bijgevolg	toxischer	zijn	dan	fenbendazole	(Gary	et	al.,	2004).	

Aglepristone		
Voor	de	behandeling	van	groeihormoon-overmaat	 (acromegalie)	bij	honden	wordt	de	progesteron-
receptor-antagonist	 Aglepristone	 gebruikt.	 Acromegalie	 bij	 honden	 is	 meestal	 te	 wijten	 aan	
progestine-geïnduceerde	 hypersecretie	 van	 groeihormoon	 door	 de	 melkklieren.	 Wanneer	
aglepristone	 werd	 toegediend,	 zag	 men	 een	 vermindering	 van	 GH	 en	 IGF-I,	 wat	 een	 inhibitorisch	
effect	heeft	op	de	botgroei	(Bhatti	et	al.,	2006;	Murai	et	al.,	2012).	

Oxidosqualene	cyclase	inhibitors	
Oxidosqualene	cyclase	(OSC)	inhibitors	veroorzaken	lesies	in	het	bot.	Deze	lesies	ontstaan	door	een	
gebrekkige	ossificatie,	wat	 resulteert	 in	een	wijdere	groeiplaat	en	het	verhinderen	van	de	vorming	
van	 primaire	 bottrabekels.	 OSC-inhibitors	 geven	 bij	 subchronische	 behandeling	 ook	 lesies	 in	 de	
testes,	nl.	 testiculaire	atrofie	en	verkleining	van	de	epididimys	en	de	prostaat	 (Swerdloff	en	Wang,	
1998;	Funck	en	Landes,	2005).	

Bisfosfonaten		
Bisfosfonaten	worden	gebruikt	 ter	behandeling	van	verschillende	botaandoeningen	waaronder	ook	
osteoporose.	Hun	voornaamste	functie	is	de	inhibitie	van	botresorptie	(zie	afbeelding	11)	(Rodan	en	
Fleisch,	1996).	
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Afbeelding	11.	Werking	van	bisfosfonaten	(BP)	op	osteoclasten	(Rodan	en	Fleisch,	1996).	

5 Lengtegroei	bij	de	hond	

5.1 Algemeen	

Lengtegroei	 bij	 de	 hond	 gebeurt	 door	 endochondrale	 ossificatie	 ter	 hoogte	 van	 de	 epifysaire	
groeiplaten	in	de	lange	botten	(humerus,	radius,	ulna,	femur,	tibia,	fibula)	(Charjan	et	al.,	2014b).	

In	de	meeste	van	de	geraadpleegde	studies	werd	radiografie	als	techniek	gebruikt	om	ossificatie	 in	
lange	 botten	 te	 onderzoeken.	 De	 radio-opake	 zones	 die	 ter	 hoogte	 van	 de	 epifyse	 te	 zien	 zijn,	
worden	beschouwd	als	zijnde	de	ossificatiecentra	(Hare,	1959).	

De	ontwikkeling	van	het	skelet	begint	al	voor	de	geboorte	en	gaat	postnataal	verder	(Smith,	1964).	

Postnatale	lengtegroei	van	de	diafyse	gebeurt	door	proliferatie	en	maturatie	van	chrondrocyten	ter	
hoogte	 van	 de	 epifysaire	 groeiplaat,	 gevolgd	 door	 calcificatie	 van	 de	 matrix	 en	 endochondrale	
botvorming.	De	snelle	botgroei	van	de	ledematen	stopt	gemiddeld	rond	de	leeftijd	van	vijf	maanden	
(Zoetis	et	al.,	2003).	Maar	volgens	Kilborn	et	al.	(2002)	stopt	longitudinale	botgroei	al	eerder	dan	dat	
er	op	RX	een	sluiting	van	de	groeiplaten	te	zien	is.		

De	moeilijkheid	 is	 het	 vinden	 van	 gegevens	 over	 de	 exacte	 leeftijd	 waarop	 de	 groeiplaten	 sluiten	
(Kilborn	et	al.,	2002).	

5.2 De	leeftijd	waarop	groeiplaatsluiting	plaatsvindt	

Grotere	dieren	hebben	geen	relatief	 langere	groeiperiode	 in	verhouding	tot	hun	levensverwachting	
(Kilborn	et	al.,	2002).	

Er	is	al	heel	wat	onderzoek	gedaan	naar	de	leeftijd	waarop	de	groeiplaten	sluiten	bij	honden.		

Onderstaande	 tabel	 (tabel	 1)	 geeft	 van	 enkele	 van	 deze	 studies	 (Hare,	 1961;	 Chapman,	 1965;	
Sumner-Smith,	 1982)	de	 resultaten	weer	met	betrekking	 tot	de	 leeftijd	 van	groeiplaatsluiting.	Niet	
alle	groeiplaten	werden	in	deze	drie	onderzoeken	bestudeerd.	Tabel	1	geeft	enkel	een	overzicht	van	
die	groeiplaten	die	in	de	drie	studies	aan	bod	kwamen,	teneinde	de	resultaten	te	kunnen	vergelijken.		

In	een	eerste	 studie	 (Hare,	1961)	werden	er	 (slechts)	 zeven	honden	bestudeerd,	wat	een	erg	klein	
aantal	 is	om	gegevens	te	kunnen	veralgemenen	naar	de	volledige	hondenpopulatie.	 In	een	tweede	
studie	(Chapman,	1965)	werden	er	ook	slechts	negen	honden	gebruikt,	maar	in	deze	studie	focuste	
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men	zich	wel	op	één	enkel	ras	(Beagles);	dit	verschaft	wel	meer	info	over	één	specifiek	ras	en	er	kan	
vergeleken	worden	met	studies	bij	andere	rassen,	zoals	die	van	Kumar	et	al.	 (2008)	 (zie	verder).	 In	
een	 derde	 studie	 werd	 een	 groot	 aantal	 honden	 gebruikt	 (283),	 waardoor	 de	 resultaten	 wellicht	
beter	te	veralgemenen	zijn	naar	de	volledige	hondenpopulatie.	Deze	studie	betrof	ook	verschillende	
rassen;	 daardoor	 is	 het	 dan	 weer	moeilijker	 om	 rasspecifieke	 kenmerken	 te	 vinden.	 Toch	 is	 deze	
studie	meer	representatief	voor	de	volledige	hondenpopulatie	omdat	er	verschillende	rassen	en	veel	
verschillende	honden	gebruikt	werden.	

In	tabel	1	zien	we	dat	de	groeiplaten	in	de	botten	van	de	onderpoot	(radius,	ulna,	tibia,	fibula)	sneller	
sluiten	dan	die	in	de	botten	van	de	bovenpoot	(humerus	en	femur).	Hieruit	kan	men	concluderen	dat	
de	lengtegroei	in	de	distale	botten	op	jongere	leeftijd	stopt	dan	in	de	proximale	botten.		

Tussen	de	eerste	twee	studies	(beide	met	weinig	honden)	en	de	derde	studie	(met	283	honden)	zijn	
er	grote	verschillen	te	zien	in	de	resultaten.	Het	grootste	verschil	tussen	de	eerste	twee	studies	en	de	
derde,	 is	 dat	 in	 de	 derde	 studie	 de	 leeftijd	 van	 groeiplaatsluiting	 bij	 alle	 bestudeerde	 botten	 veel	
lager	ligt.	Dit	is	mogelijks	te	verklaren	door	de	betere	onderzoekstechnieken	(de	studie	werd	20	jaar	
later	uitgevoerd).		

Bij	Sumner-Smith	 (1982)	zijn	zo	goed	als	alle	groeiplaten	 in	de	 lange	botten	gesloten	op	de	 leeftijd	
van	gemiddeld	240	dagen	(=8	maand)	en	is	de	lengtegroei	op	die	leeftijd	gestopt.	Het	enige	bot	dat	
op	dat	moment	nog	niet	 volgroeid	 is,	 is	 de	humerus.	Deze	doet	 er	nog	 zo’n	60	dagen	 (=2	maand)	
langer	over.		

Tabel	1.	Leeftijd	van	groeiplaatsluiting	bij	verschillende	hondenrassen	(Hare,	1961;	Chapman,	1965;	Sumner-Smith,	1982).	

	 7	honden	van	
verschillende	

rassen	(Hare,	1961)	

9	Beagles	
(Chapman,	

1965)	
	

283	honden	van	
verschillende	rassen	
(Sumner-Smith,	

1982)	
Humerus	
				Proximale	epifyse	

	
360-450d(405)	

	
236-310d(273)	

	
300d	

Radius	
			Proximale	epifyse	
			Distale	epifyse	

	
270-300d(285)	
270-360d(315)	

	
225-250d(236)	
225-250d(236)	

	
150-240d(195)	
180-270d(225)	

Ulna	
			Proximale	epifyse/Olecranon	
			Distale	epifyse	

	
210-240d(225)	
270-330d(300)	

	
187-222d(204)	
222-250d(236)	

	
150-240d(195)	
180-240d(210)	

Femur	
				Proximale	epifyse	
				Trochanter	Major	
				Trochanter	Minor	
				Distale	epifyse	

	
300-360d(330)	
300-360d(330)	
300-360d(330)	
270-360d(315)	

	
208-250d(229)	
208-250d(229)	
208-250d(229)	
208-264d(236)	

	
180-270d(225)	
180-270d(225)	
180-300d(240)	
180-240d(210)	

Tibia		
				Distale	epifyse	

	
270-300d(285)	

	
222-250d(236)	

	
150-240d(195)	

Fibula	
				Proximale	epifyse	
				Distale	epifyse	

	
300-330d(315)	
240-390d(315)	

	
222-250d(236)	
222-250d(236)	

	
180-300d(240)	
150-240d(195)	
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Als	besluit	kunnen	we	zeggen	dat	de	lengtegroei	bij	een	gemiddelde	hond	stopt	op	de	leeftijd	van	10	
maand.	Maar	veel	hangt	ook	af	van	het	ras.	Grote	rassen	groeien	trager;	de	groeiplaten	zullen	soms	
pas	volledig	gesloten	zijn	op	de	leeftijd	van	12	maand	of	zelfs	nog	ouder	(Kumar	et	al.,	2008).		

5.3 Welke	botten	

De	meest	bestudeerde	botten,	zijn	de	lange	botten	van	de	ledematen	(humerus,	radius,	ulna,	femur,	
tibia	 en	 fibula),	 zie	 tabel	 1	 hierboven.	 Er	 is	 echter	 veel	 variatie	 in	 de	 leeftijd	 waarop	 men	 de	
groeiplaten	en	ossificatiecentra	ziet	verschijnen	en	waarop	de	groeiplaten	sluiten.	

Men	ziet	de	secundaire	ossificatiecentra	sneller	verschijnen	in	de	humerus	dan	in	de	femur,	omdat	er	
een	betere	vascularisatie	is	in	de	humerus	(Di	Giancamillo	et	al.,	2016).		

Skedros	et	al.	toonden	aan	dat	de	ribben	veel	actiever	zijn	dan	de	lange	botten	(van	de	ledematen)	
waardoor	ze	gevoeliger	zijn		voor	hormonale	veranderingen	(Skedros	et	al.,	2013).	

5.4 Rasverschillen	

In	 de	 meeste	 studies	 werkte	 men	 met	 verschillende	 rassen	 (Hare,	 1961;	 Sumner-Smith,	 1982);	
Chapman	(1965)	evenwel	gebruikte	alleen	maar	Beagles.		

Wanneer	 we	 de	 groeiplaatsluiting	 van	 de	 verschillende	 rassen	 vergelijken,	 zien	 we	 duidelijke	
verschillen	tussen	kleine,	middelgrote	en	grote	rassen.		

Kumar	 et	 al.	 (2008)	 gebruikten	 drie	 rassen	 van	 verschillende	 groottes,	 en	 toonden	 hierbij	 een	
duidelijk	 verschil	 aan	 in	 leeftijd	 van	groeiplaatsluiting	 tussen	een	klein	 ras,	 een	middelgroot	 ras	en	
een	groot	ras.	Ze	vergeleken	de	Doberman,	Duitse	Herder	en	Spitz	met	elkaar	en	zagen	een	snellere	
groeiplaatsluiting	bij	het	kleine	ras	(Spitz).		

Bij	 de	 kleine	 rassen	 is	 het	 os	 pubis	 nog	 niet	 geossificeerd	 bij	 de	 geboorte,	 het	 kon	 pas	 vanaf	 de	
leeftijd	van	3	weken	worden	gedetecteerd	(Modina	et	al.,	2017).		

Op	onderstaande	radiografieën	uit	de	studie	van	Charjan	et	al.	(2014a)	ziet	men	het	verschil	tussen	
een	 groot	 en	 een	 klein	 hondenras.	 Beide	 honden	 zijn	 180	 dagen	 oud	 bij	 het	 nemen	 van	 de	
radiografie;	 afbeelding	12a	 is	 van	een	groot	hondenras	 (Duitse	Herder)	en	afbeelding	12b	van	een	
klein	 ras	 (Pomeriaan).	 Hier	 is	 duidelijk	 te	 zien	 dat	 de	 proximale	 groeiplaat	 van	 de	 humerus	 bijna	
gesloten	is	bij	het	kleine	hondenras,	maar	nog	duidelijk	aanwezig	is	(open)	bij	het	grote	hondenras.	
Dit	 toont	 nog	 eens	 aan	 dat	 grote	 hondenrassen	 langer	 groeien,	 omdat	 de	 groeiplaat	 	 trager	 sluit	
(Charjan	et	al.,	2014a).	 	
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Afbeelding	 12a.	 Radiografie	 van	 het	 schoudergewricht	
(distale	 scapula	 en	 proximale	 humerus)	 bij	 een	 Duitse	
Herder	van	180	dagen	oud	(Charjan	et	al.,	2014a).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	 12b.	 Radiografie	 van	 het	 schoudergewricht	
(distale	 scapula	 en	 proximale	 humerus)	 bij	 een	
Pomeriaan	van	180	dagen	oud	(Charjan	et	al.,	2014a).	

Er	 is	nood	aan	bijkomende	studies	met	een	groot	aantal	honden	en	grote	variatie	aan	rassen,	met	
een	 voldoende	 groot	 aantal	 honden	 per	 ras	 en	 waarbij	 ook	 de	 bevindingen	 per	 afzonderlijk	 ras	
worden	 gepubliceerd	 en	 niet	 alle	 rassen	 worden	 ‘samengevoegd’.	 Zo	 zal	 men	 de	 rassen	 beter	
onderling	met	elkaar	kunnen	vergelijken.		

5.5 Primaten	versus	niet-primaten	

Bij	primaten	(onder	andere	de	mens)	valt	het	moment	waarop	de	groei	stopt,	samen	met	de	seksuele	
maturiteit.	Bij	niet-primaten	 (zoals	hond,	kat	en	konijn)	 is	er	vaak	al	groeiplaatsluiting	vooraleer	ze	
seksueel	matuur	 zijn.	Niet-primaten	hebben	een	kleine	 ‘groeiplaatsluiting-levensverwachting-ratio’,	
wat	wil	 zeggen	dat	 groeiplaatsluiting	 relatief	 vroeg	 gebeurt	 tijdens	hun	 leven:	 ze	 zijn	 nog	erg	 jong	
wanneer	ze	stoppen	met	groeien	(Kilborn	et	al.,	2002).	

5.6 Geslachtsverschillen		

Botgroei	verschilt	ook	van	geslacht	tot	geslacht.	De	 invloed	van	geslachtshormonen	op	de	botgroei	
bekijken	we	in	extenso	in	volgend	hoofdstuk.	

6 Geslachtshormonen	en	hun	invloed	op	botgroei	

De	ontwikkeling	van	de	hond	wordt	door	verschillende	geslachtshormonen	beïnvloed.	De	teef	wordt	
voornamelijk	beïnvloed	door	oestrogenen	(bijvoorbeeld	oestradiol)	en	progestagenen	(bijvoorbeeld	
progesteron).	 Bij	 de	 reu	 is	 er	 voornamelijk	 een	 androgene	 werking,	 waarbij	 het	 belangrijkste	
hormoon	testosteron	is.			

Slechts	1	à	3%	van	de	geslachtshormonen	zijn	ongebonden,	dit	is	de	vrije	of	actieve	fractie.	De	rest	is	
gebonden,	 bijvoorbeeld	 aan	 SHBG	 (sex	 hormone-binding	 globulin)	 (Vanderschueren	 et	 al.,	 2014).	
SHBG	neemt	toe	met	de	leeftijd,	waardoor	er	een	kleinere	actieve	fractie	zal	zijn	bij	oudere	honden	
(Sinnesael	et	al.,	2003).	

De	 geslachtshormonen	 oefenen	 een	 directe	 invloed	 uit	 via	 binding	 aan	 receptoren	 in	 het	 lichaam	
(Nilsson	et	al.,	2005).		

Er	 zijn	 twee	 groepen	 van	 receptoren:	 androgeen-receptoren	 (AR)	 en	 oestrogeen-receptoren	 (ER)	
(Sinnesael	et	al.,	2003).	Bij	de	ER	wordt	nog	een	onderverdeling	gemaakt	tussen	ER-alfa	en	ER-beta	
(Nilsson	 et	 al.,	 2005).	 Oestrogenen	 werken	 via	 apoptose	 en	 inhibitie	 van	 differentiatie	 van	
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osteoclasten.	Zo	zorgen	oestrogenen	voor	corticale	en	trabeculaire	botontwikkeling	(Vanderschueren	
et	al.,	2014).	

6.1 Welke	geslachtshormonen		

6.1.1 Bij	de	teef	
De	 productie	 van	 geslachtshormonen	 bij	 een	 teefje	 gebeurt	 voornamelijk	 door	 de	 eierstokken:	 de	
eierstokken	 produceren	 hoofdzakelijk	 oestrogenen	 en	 progestagenen	 en	 in	 geringe	 mate	 ook	
testosteron	 (Clarke	 en	 Khosla,	 2009;	 Aspinall	 en	 Cappello,	 2015).	 Andere	 bronnen	 van	
oestrogeenproductie	zijn	de	bijnieren,	lever,	spieren,	vet	en	haarfollikels	(Sontas	et	al.,	2009).	

De	 bijnieren	 produceren	 oestrogenen	 en	 androgenen	 (onder	 andere	 testosteron),	maar	 het	 effect	
hiervan	 is	ondergeschikt	aan	het	effect	van	de	geslachtshormonen	die	door	de	eierstokken	worden	
geproduceerd.	Een	teefje	staat	dus	veel	minder	onder	invloed	van	testosteron	(Juul,	2001;	Sontas	et	
al.,	2009).	

6.1.2 Bij	de	reu	
Androgenen	 zijn	 de	 mannelijke	 geslachtshormonen,	 waarvan	 testosteron	 het	 meest	 gekende	
hormoon	 is.	 De	 productie	 van	 testosteron	 gebeurt	 voor	 95%	door	 de	 testes,	 de	 andere	 5%	wordt	
geproduceerd	door	de	bijnier	(=DHEA	=dehydroepiandrosteron)	(Klein,	2013;	Vanderschueren	et	al.,	
2014;	Aspinall	en	Cappello,	2015).		

In	 perifere	 weefsels	 kan	 testosteron	 omgezet	 worden	 tot	 dihydrotestosterone	 (DHT)	 en	 17b-
oestradiol	(E2)	via	het	cytochroom	p450	aromatase	enzym	(Koert	en	de	Groot,	2007;	Sinnesael	et	al.,	
2013).	

	

	

Afbeelding	13.	Omzetting	van	testosteron	in	oestradiol	via	het	aromatase	enzym	(Koert	en	de	Groot,	2007).	

	

6.2 Werking	

6.2.1 Oestrogenen	
Oestrogenen	(oestradiol,	oestriol	en	oestron)	zijn	de	belangrijkste	groei	beïnvloedende	hormonen.	Ze	
zorgen	voor	periostale	botvorming	en	voor	een	grotere	botmassa	(Nilsson	et	al.,	2005).	Corticaal	bot	
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wordt	vooral	beïnvloed	door	oestrogenen	terwijl	op	trabeculair	bot	ook	testosteron	zal	inwerken	(zie	
verder	onder	punt	6.2.2)	(Clarke	en	Khosla,	2009).		

Oestrogenen	hebben	zowel	een	direct	als	een	indirect	effect	op	de	longitudinale	botgroei:	direct	via	
de	oestrogeen-receptor-alfa	(ER-alfa)	en	indirect	via	de	GH-IGF-I-axis	(Nilsson	et	al.,	2005).		

Bij	 volwassen	 honden	 hebben	 oestrogenen	 een	 inhiberende	 werking	 op	 de	 osteoclastische	
botresorptie	 (Vanderschueren	 et	 al.,	 2014).	 Volgens	 een	 onderzoek	 van	 Rodgers	 et	 al.	 (1993),	
uitgevoerd	 op	 volwassen	 Beagle	 teefjes	 waarbij	 de	 groeiplaten	 al	 gesloten	 waren,	 werd	 er	 één	
maand	 na	 castratie	 reeds	 een	 daling	 in	 het	 botvolume	 en	 de	 botdensiteit	 vastgesteld,	 alsook	 een	
osteoblasten-insufficiëntie	(Rodgers	et	al.,	1993).		

6.2.1.1 Directe	werking	
De	aanwezige	ER-alfa	in	de	groeiplaat	zorgen	voor	hoge	oestrogeenconcentraties	in	de	groeiplaten,	
zodat	de	groeiplaten	sluiten	en	de	groei	gestopt	wordt	 (zie	afbeelding	14).	Dit	doet	zich	voor	 in	de	
late	puberteit	(Juul,	2001).		

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	14.	De	rol	van	ER-alfa	in	de	longitudinale	botgroei.	De	werking	is	afhankelijk	van	de	aanwezige	concentratie	van	
oestrogenen	(vroege	versus	late	puberteit)	(Vanderschueren	et	al.,	2014).	

6.2.1.2 Indirecte	werking	
Oestrogenen	 stimuleren	 de	 secretie	 van	 groeihormoon	 (GH).	 Daardoor	 neemt	 IGF-I	 toe	 (zie	
afbeelding	 14).	 De	 stimulatie	 van	 de	 GH-IGF-I-axis	 bevordert	 de	 longitudinale	 groei	 (zie	 4.3.1).	 Dit	
doet	zich	voor	in	de	vroege	puberteit	(Juul,	2001;	Vanderschueren	et	al.,	2014).	

6.2.1.3 Lage	oestrogeenconcentratie	versus	hoge	oestrogeenconcentratie	
Oestrogenen	beïnvloeden	de	botgroei	dus	op	verschillende	momenten	op	verschillende	manieren.		
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Ook	bij	 de	mens	beïnvloeden	oestrogenen	de	botgroei.	Vroeger	dacht	men	dat	oestrogenen	enkel	
een	groei	stoppend	effect	hadden	door	het	stopzetten	van	de	GH-secretie,	waardoor	de	groeiplaten	
sluiten.	 Nu	 echter	 weet	 men	 dat	 oestrogenen	 een	 bifasisch	 effect	 hebben	 op	 de	 groeihormoon-
secretie.	 Vóór	 de	 puberteit	 is	 er	 een	 normale	 GH-secretie.	 Vanaf	 de	 puberteit	 (bij	meisjes	 op	 11-
jarige	leeftijd,	bij	 jongens	op	13-jarige	leeftijd)	 is	er	een	verhoogde	GH-secretie.	Dit	resuleert	onder	
meer	 in	 een	 versnelde	 botgroei.	 Deze	 versnelling	 noemt	 men	 de	 (puberale)	 groeispurt.	 De	
concentratie	oestrogenen	is	bij	meisjes	vóór	de	puberteit	veel	groter	dan	bij	jongens,	wat	zorgt	voor	
een	snellere	start	van	de	puberteit,	en	dus	ook	van	de	botgroei.	Tegelijk	met	deze	groeispurt,	start	de	
sluiting	van	de	epifyse	wat	uiteindelijk	zal	resulteren	in	een	groeistop	(Juul,	2001).	

Lage	 concentraties	 oestrogenen	 stimuleren	 GH-secretie	 door	 te	 binden	 op	 ER	 en	 stimuleren	
chondrocyten-groei	en	klonale	expansie	in	de	proliferatiezone	(Vanderschueren	et	al.,	2014).	

Hogere	 concentraties	 oestrogenen	 daarentegen	 inhiberen	 klonale	 expansie	 en	
chondrocytenproliferatie	 in	de	hypertrofische	 zone.	 Ze	 induceren	ook	apoptose	van	hypertrofische	
chondrocyten	en	stimuleren	osteoblasten-invasie	in	de	groeiplaat	(Vanderschueren	et	al.,	2014).	

Dat	zijn	tegengestelde	effecten,	die	afhankelijk	zijn	van	de	staat	van	maturiteit	van	het	skelet	en	van	
de	 oestradiol-gehaltes	 (zie	 afbeelding	 14).	 Lage	 concentraties	 oestrogenen	 zorgen	 dus	 voor	 een	
toename	van	de	 skeletgroei	en	voor	maturatie	van	het	bot,	 zowel	bij	 jongens	als	bij	meisjes;	hoge	
concentraties	oestrogenen	zorgen	uiteindelijk	voor	de	sluiting	van	de	groeiplaten	(Juul,	2001).	

6.2.2 Androgenen	
Androgenen	hebben	een	tweevoudige	werking.	Hun	directe	werking	gaat	via	de	androgeen-receptor	
en	hun	indirecte	werking	gebeurt	via	omzetting	in	oestrogenen,	via	het	aromatase-enzym	dat	in	de	
perifere	weefsels	zoals	bot	aanwezig	is	(Sinnesael	et	al.,	2013;	Vanderschueren	et	al.,	2014).		

Dihydrotestosteron	 (DHT)	 kan	 door	 het	 lichaam	 worden	 aangemaakt	 door	 directe	 omzetting	 van	
testosteron,	 via	 het	 5alfa-reductase	 enzym	 (Vanderschueren	 et	 al.,	 2014).	 Testosteron	 kan	 ook	
omgezet	worden	in	oestradiol.	Maar	DHT	kan	niet	meer	worden	omgezet	tot	oestradiol,	en	heeft	dus	
een	echte	androgeen-werking	(Vanderschueren	et	al.,	2014).	Testosteron,	DHT	en	oestradiol	hebben	
verschillende	affiniteit	wat	betreft	binding	aan	SHBG,	ze	hebben	alle	drie	 inhibitorische	effecten	op	
de	secretie	van	LH	en	FSH	hormoon	(Swerdloff	en	Wang,	1998).	

6.2.2.1 Directe	werking	
In	de	groeiplaten	zijn	ook	androgeen-receptoren	(AR)	aanwezig.	Teefjes	en	reutjes	hebben	eenzelfde	
aantal	AR	op	de	osteoblasten.	Over	de	directe	werking	van	androgenen	spreken	de	geraadpleegde	
bronnen	elkaar	evenwel	tegen	(Clarke	en	Khosla,	2009;	Sinnesael	et	al.,	2013;	Vanderschueren	et	al.,	
2014).		

Volgens	Clarke	en	Khosla	 (2009)	gebeurt	de	directe	werking	van	androgenen	via	binding	op	de	AR.	
Door	 deze	 binding	 stimuleren	 androgenen	 de	 osteoblasten	 proliferatie	 en	 gaan	 ze	 apoptose	 van	
osteoblasten	en	osteocyten	tegen	(Clarke	en	Khosla,	2009).	Binding	van	androgenen	op	de	AR	zorgt	
voor	 proliferatie	 en	 differentiatie	 van	 chondrocyten	 in	 de	 groeiplaat.	 Daarnaast	 stimuleren	 ze	 de	
osteoclasten	apoptose	(Clarke	en	Khosla,	2009).	

Sinnesael	et	al.	(2013)	merken	op	dat	het	nog	niet	helemaal	geweten	is	welke	cellen	AR	hebben.	Men	
weet	 wel	 dat	 de	 pluripotente	 mesenchymale	 beenmergcellen,	 osteoblasten,	 osteoclasten	 en	
osteocyten	AR-expressie	vertonen	(Sinnesael	et	al.,	2013).		

Volgens	Vanderschueren	et	al.	(2014)	heeft	testosteron	slechts	een	indirect	effect	op	de	groei,	omdat	
het	in	het	lichaam	kan	omgezet	worden	tot	oestrogenen	(Vanderschueren	et	al.,	2014).	
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6.2.2.2 Indirecte	werking	
De	indirecte	werking	van	androgenen	gebeurt	door	de	omzetting	(aromatisatie)	van	testosteron	naar	
oestrogenen,	 die	 op	 hun	 beurt	 zorgen	 voor	 botresorptie	 door	 osteoclasten-stimulatie	 (Breuil	 en	
Euller-Ziegler,	 2001).	 Via	 omzetting	 naar	 oestrogenen,	 kunnen	 de	 androgenen	 dus	 ook	 op	 de	 ER	
werken	(zie	afbeelding	13)	(Sinnesael	et	al.,	2013).	

Ook	 is	er	een	 indirect	effect	via	androgeen-geregelde	groeihomoon-secretie	door	de	hypofyse,	wat	
mee	zorgt	voor	longitudinale	groei	(Clarke	en	Khosla,	2009).		

6.2.2.3 Resultaat	van	androgenen-werking		
Samengevat	stimuleren	androgenen	de	longitudinale	botgroei,	zowel	direct	als	indirect.		

Het	 direct	 effect	 van	 androgenen	 op	 de	 groeiplaatchondrocyten	 zorgt	 voor	 de	 proliferatie	 en	
differentiatie	 van	 epifysaire	 chondrocyten	 (Clarke	 en	 Khosla,	 2009).	 Androgenen	 stimuleren	 de	
osteoblastenproliferatie,	ze	gaan	apoptose	van	osteoblasten	en	osteocyten	tegen	en	stimuleren	de	
apoptose	van	osteoclasten	(Clarke	en	Khosla,	2009).	

De	indirecte	werking	gebeurt	via	omzetting	tot	oestrogenen	(Breuil	en	Euller-Ziegler,	2001)	(zie	hoger	
onder	punt	6.2.1).		

Voor	 de	 regulering	 van	 trabeculair	 bot	 is	 de	werking	 van	 androgenen	 via	 de	 AR	 belangrijk,	 terwijl	
corticale	 botgroei	 ook	 door	 oestrogenen	 gereguleerd	 wordt.	 De	 werking	 	 van	 androgenen	 op	
corticaal	bot	gebeurt	vooral	indirect	via	omzetting	tot	oestrogenen	(Breuil	en	Euller-Ziegler,	2001).	

6.3 Gevolgen	van	gonadectomie	

6.3.1 Definities	
6.3.1.1 Definitie	van	puberteit	
Tijdens	de	puberteit	verwerven	honden	de	mogelijkheid	om	zich	voort	te	planten.	Bij	de	teef	wordt	
deze	 periode	 gekenmerkt	 door	 het	 optreden	 van	 de	 eerste	 loopsheid	 met	 een	 aantal	 duidelijke	
fysieke	 en	 gedragsveranderingen.	 Bij	 de	 reu	 is	 de	 puberteit	 moeilijker	 te	 definiëren.	 Sommigen	
verklaren	de	reu	in	puberteit	vanaf	de	eerste	sperma-ejaculatie	(De	Loor	en	Van	Soom,	2012).	

6.3.1.2 Definitie	van	castratie	en	sterilisatie	
In	 de	 volksmond	wordt	 het	 onvruchtbaar	maken	 van	 vrouwelijke	 individuen	 (bijvoorbeeld	 teefjes)	
‘sterilisatie’	genoemd	en	bij	mannelijke	individuen	spreekt	men	over	‘castratie’.		

De	 wetenschappelijke	 definitie	 van	 castratie	 en	 sterilisatie	 is	 anders.	 Sterilisatie	 betekent	
‘onvruchtbaar	maken’,	met	 als	meest	 gekende	 voorbeeld	 vasectomie	 (het	 doorsnijden	 van	 de	 vas	
deferens).	 Castratie	 daarentegen	 betekent	 ‘verwijderen	 van	 de	 gonaden’,	 met	 als	 meest	 gekende	
voorbeelden	orchiëctomie	(verwijderen	van	de	testes),	ovariëctomie	(verwijderen	van	de	ovaria)	en	
ovariohysterectomie	(verwijderen	van	de	uterus	en	ovaria).	Het	grote	verschil	tussen	de	twee	termen	
is	 dat	 sterilisatie	 reversibel	 is,	 terwijl	 castratie	 permanente	 onvruchtbaarheid	 geeft.	 In	 deze	
masterproef	zal	zowel	voor	teefjes	als	voor	reutjes	altijd	de	term	castratie	gebruikt	worden,	omdat	
dit	de	wetenschappelijk	correcte	term	is	(De	Rooster,	2016).		

6.3.2 Effecten	van	ovariëctomie	versus	orchiëctomie	
Ovariëctomie	 doet	 botmassa	 toenemen,	 terwijl	 orchiëctomie	 bot	 doet	 afnemen	 (Sinnesael	 et	 al.,	
2013).	 Androgenen	 hebben	 dus	 stimulerende	 effecten	 op	 bot	 in	 mannelijke	 dieren,	 terwijl	
oestrogenen	 inhibitorische	 effecten	 hebben.	 Bij	mannelijke	 dieren	 stimuleren	 oestrogenen	wel	 de	
periostale	botgroei	tijdens	de	puberteit.	Testosteron	heeft	m.a.w.	een	osteo-anabolisch	effect	op	het	
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skelet	tijdens	de	puberteit	en	dat	komt	door	periostale	botvorming,	die	afhankelijk	is	van	AR-werking	
en	gedeeltelijk	ook	van	oestradiol,	welke	dan	op	de	GH-IGF-I-axis	inwerkt	(Sinnesael	et	al.,	2013).	

6.3.2.1 Vertraagde	sluiting	van	de	groeiplaten	
Verschillende	studies	wijzen	uit	dat	gonadectomie	de	sluiting	van	de	groeiplaten	vertraagt,	met	als	
resultaat	een	grotere	botlengte	(Salmeri	et	al.,	1991;	Olson,	2003;	Sontas	et	al.,	2007;	Kustritz,	2014).	

Salmeri	 et	 al.	 (1991)	 waren	 één	 van	 de	 eersten	 die	 onderzoek	 deden	 naar	 de	 invloed	 van	
geslachtshormonen	op	de	groei.	Voor	de	studie	werden	er	verschillende	hondenrassen	gebruikt.	Er	
werd	geconcludeerd	dat	na	gonadectomie	de	groeiplaatsluiting	met	wel	3	à	4	maand	vertraagd	is.	Dit	
kan	verklaard	worden	door	de	afwezigheid	van	gonadale	hormonen,	die	normaal	voor	de	maturatie	
van	de	groeiplaat	zorgen	(Salmeri	et	al.,	1991).		

De	groeistop	werd	vastgesteld	op	een	RX.	Wanneer	er	geen	radioluscente	lijn	meer	zichtbaar	was	ter	
hoogte	 van	 de	 fyse	 en	wanneer	 de	 botlengte	 constant	 bleef,	 concludeerde	men	dat	 de	 groeiplaat	
gesloten	was.	Bij	deze	studie	werden	de	radius	en	de	ulna	gebruikt	om	te	vergelijken	(Salmeri	et	al.,	
1991).	

Tabel	2.	Effect	van	gonadectomie	op	botgroei	bij	32	honden	(naar	Salmeri	et	al.,	1991).	

	 Gemiddelde	leeftijd	
gesloten	groeiplaat	

Gemiddelde	volwassen	
botlengte	(radius)	

Reu	intact	 41,7	w	 17,2	cm	

Reu	castratie	7	weken	 58	w	 18,8	cm	

Reu	castratie	7	maanden	 58	w	 18,5	cm	

Teef	intact	 41,7	w	 16,6	cm	

Teef	castratie	7	weken	 60,6	w	 18,5	cm	

Teef		castratie	7	maanden	 51	w	 16,6	cm	

	

Honden	die	op	een	leeftijd	van	7	weken	gecastreerd	werden,	vertonen	de	traagste	groeiplaatsluiting.	
Honden	 die	 vanaf	 7	 maanden	 gecastreerd	 werden,	 vertonen	 eveneens	 een	 vertraagde	
groeiplaatsluiting	maar	het	effect	is	minder	groot	(Salmeri	et	al.,	1991).	

Dit	 is	 vooral	 zo	 bij	 teefjes:	 hoe	 vroeger	 er	 gecastreerd	 wordt,	 hoe	 later	 de	 groeiplaatsluiting	
plaatsvindt.	Bovendien	is	bij	teefjes	het	verschil	met	intacte	teefjes	het	grootst.	Zo	zal	bij	castratie	op	
7	 weken	 groeiplaatsluiting	 optreden	 op	 de	 leeftijd	 van	 60,6	 weken	 in	 plaats	 van	 41,7	 weken.	 Bij	
castratie	op	7	maand	is	het	verschil	ten	opzichte	van	de	intacte	teefjes	minder	groot	(sluiting	van	de	
groeiplaat	op	51	weken	ten	opzichte	van	41,7	weken)	(zie	tabel	2)	(Salmeri	et	al.,	1991).		

Bij	de	reutjes	is	het	verschil	met	de	intacte	honden	minder	groot	en	doet	de	leeftijd	van	castratie	er	
niet	toe.	De	groeiplaatsluiting	is	op	7	maand	evenveel	vertraagd	als	op	7	weken	(Root	Kustritz,	2002).		

Het	verschillend	effect	van	een	gonadectomie	op	7	maand	bij	 teefjes	en	bij	 reutjes	heeft	te	maken	
met	de	hoeveelheid	oestrogenen/testosteron	waaraan	ze	voorafgaandelijk	aan	de	gonadectomie	zijn	
blootgesteld	geweest.	Zowel	oestrogenen	als	 testosteron	bevorderen	kraakbeen-maturatie.	Teefjes	
die	 op	 7	maand	 gecastreerd	worden,	 hebben	 voldoende	 blootstelling	 aan	 oestrogenen	 gehad	 om		
toch	nog	op	tijd	de	groeiplaten	te	sluiten.	Reutjes	daarentegen	die	op	7	maanden	zijn	gecastreerd,	
zijn	 nog	 niet	 voldoende	 blootgesteld	 geweest	 aan	 voldoende	 testosteron,	 waardoor	 nog	
onvoldoende	maturatie	van	de	groeiplaat	plaatsvond	(Salmeri	et	al.,	1991).	
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6.3.2.2 Langere	radius	
Een	gevolg	van	de	vertraagde	groeiplaatsluiting	is	een	grotere	radius-lengte,	dus	een	langere	periode	
van	botgroei,	in	alle	gecastreerde	honden,	behalve	bij	de	teefjes	die	op	7	maand	werden	gecastreerd	
(Salmeri	et	al.,	1991).	

De	op	7	weken	gecastreerde	teefjes	hebben	een	veel	grotere	botlengte	(wel	2cm!)	dan	diegene	die	
op	7	maand	werden	gecastreerd	en	dan	intacte	teefjes.	Wanneer	teefjes	pas	op	7	maand	gecastreerd	
worden,	hebben	ze	dezelfde	botlengte	als	de	intacte	teefjes.	De	lage	concentraties	aan	oestrogenen	
die	de	7	maand	oude	teefjes	al	gehad	hebben	voor	de	castratie,	zullen	al	voldoende	geweest	zijn	om	
de	 longitudinale	 botgroei	 te	 stoppen	 en/of	 groeiplaatsluiting	 te	 bevorderen,	 zodat	 er	 uiteindelijk	
geen	grotere	botlengte	is	(Salmeri	et	al.,	1991).	

Ook	 Ekici	 et	 al.	 (2007)	 bestudeerden	 het	 effect	 van	 castratie	 (ovariohysterectomie),	 en	 dit	 bij	 10-
weken	 oude	 teefjes	 van	 verschillende	 rassen.	 De	 teefjes	 werden	 evenwel	 maar	 opgevolgd	 tot	 de	
leeftijd	van	24	weken.	Als	resultaat	stelde	men	een	iets	langere	radius	en	ulna	vast	na	vroegcastratie,	
maar	de	resultaten	waren	statistisch	niet	significant,	wellicht	doordat	de	tijdspanne	(10w	tot	24w)	te	
klein	was	om	grote	verschillen	in	botgroei	(via	radiografische	beeldvorming)	waar	te	nemen.	Hoewel	
de	verschillen	in	lengte	statistisch	als	zijnde	niet	significant	kunnen	worden	beschouwd,	concluderen	
ook	deze	onderzoekers	dat	de	langere	botten	het	resultaat	zijn	van	een	vertraagde	groeiplaatsluiting,	
te	wijten	aan	lagere	oestrogeen-concentraties	na	castratie	(Ekici	et	al.,	2007).	

6.3.2.3 Botvolume	en	trabeculaire	dikte	
Fukuda	 en	 Iida	 (2000)	 deden	 onderzoek	 naar	 mogelijke	 effecten	 van	 castratie	 op	 botvolume	 en	
gebruikten	 hiervoor	 twaalf	 tweejarige	 Beagle	 reutjes,	 die	 werden	 gecastreerd.	 Na	 de	 castratie	
daalden	 de	 testosterongehaltes,	 terwijl	 de	 concentraties	 van	 PTH,	 calcitonine,	 totaal	 calcium,	
osteocalcine	en	alkalische	fosfatase	toenamen,	wat	duidt	op	een	hoge	bot-turnover.	Het	botvolume	
en	 de	 gemiddelde	 trabeculaire	 dikte	 verminderden,	 in	 vergelijking	 met	 de	 waarden	 van	 voor	 de	
castratie	(Fukuda	en	Iida,	2000).	

6.3.2.4 Andere	mogelijke	effecten	van	castratie	

Kruisbandruptuur	
Een	onderzoek	van	Root	Kustritz	(2014)	wijst	uit	dat	bij	gecastreerde	honden	kruisbandruptuur	meer	
voorkomt	dan	bij	intacte	honden.	De	hypothese	is	dat	de	oorzaak	ligt	in	veranderingen	in	de	sluiting	
van	de	distale	groeiplaat	van	de	femur	en	van	de	proximale	groeiplaat	van	de	tibia,	waardoor	er	een	
wijziging	 in	de	hoek	van	het	 tibiaal	plateau	ontstaat,	wat	meer	druk	 zou	geven	op	de	kruisbanden	
(Root	Kustritz,	2014).	

Heupdysplasie	
Root	 Kustritz	 (2014)	 stelt	 ook	 vast	 dat	 bij	 gecastreerde	 honden	meer	 heupdysplasie	 voorkomt.	De	
hypothese	 hierbij	 is	 dat	 de	 vertraagde	 groeiplaatsluiting	 de	 conformatie	 van	 het	 heupgewricht	
verandert	 (Root	 Kustritz,	 2014).	 Spain	 et	 al.	 (2004)	 stelden	 vast	 dat	 honden	 die	 vroegpuberaal	
gecastreerd	 werden,	 vaker	 heupdysplasie	 ontwikkelden	 (nog	 vaker	 dan	 andere	 gecastreerde	
honden).		

6.3.2.5 Positieve	effecten	van	castratie	
Root	Kustritz	 (2012)	wees	ook	op	een	aantal	positieve	effecten	van	chirurgische	castratie	bij	 zowel	
katten	als	honden:	anticonceptie,	minder	dracht-gerelateerde	aandoeningen	zoals	metritis,	mastitis	
en	 dystocie,	 minder	 hormoon-gerelateerde	 aandoeningen	 zoals	 vagina	 prolaps	 bij	 teefjes	 en	
mammahypertrofie	bij	kattinnen.	Er	is	ook	minder	ongewenst	seksueel	gedrag	(Root	Kustritz,	2012).	
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6.3.3 Effecten	van	vroegcastratie	
Vroegcastratie	 of	 pediatrische	 castratie	 bij	 honden	 gebeurt	 tussen	 de	 6	 en	 16	 weken,	 of	 ruimer	
gezien,	bij	honden	jonger	dan	24	weken	(Root	Kustritz,	2014).	

Bij	 honden	en	katten	die	 vóór	de	puberteit	 gecastreerd	worden,	 is	de	groeiplaatsluiting	 vertraagd,	
maar	dit	resulteert	niet	in	een	opmerkelijk	grotere	hond	of	kat.	De	groeisnelheid	is	niet	anders	door	
castratie	 maar	 de	 groei	 duurt	 wel	 langer	 door	 het	 langer	 open	 blijven	 van	 de	 groeiplaat,	 wat	
uiteindelijk	wel	vaak	resulteert	in	een	iets	langere	radius	of	ulna	op	radiografie	(Olson,	2003).	

In	een	onderzoek	naar	de	 invloed	van	castratie	op	botgroei	bij	 katten	die	prepuberaal	gecastreerd	
werden,	stelde	Root	Kustritz	(2012)	vast	dat	er	meer	fracturen	optraden.		

6.3.4 Effecten	van	gonadectomie	bij	katten		
6.3.4.1 Vertraagde	sluiting	van	de	groeiplaten	
Root	 et	 al.	 (1997)	 onderzochten	 de	 effecten	 van	 (vroegtijdige	 en	 postpuberale)	 castratie	 op	
groeiplaatsluiting	bij	katten.		

Net	 zoals	 bij	 de	 hond,	 stimuleren	 ook	 bij	 katten	 lage	 concentraties	 oestrogenen	 lengtegroei;	 hoge	
dosissen	 stimuleren	 de	 groeiplaatsluiting	 en	 inhiberen	 dus	 groei	 (Root	 et.	 al,	 1997).	 Androgenen	
versnellen	 de	 groeiplaatsluiting	 doordat	 ze	 de	 degeneratie	 van	 hypertrofische	 chondrocyten	
bevorderen.		

Bij	kattinnen	en	bij	teefjes	gebeurt	het	sluiten	van	de	groeiplaten	rond	de	eerste	oestrus,	bij	katers	
en	reuen	rond	de	eerste	sperma-ejaculatie	(Root	et	al.,	1997).		

Bij	 alle	 gecastreerde	 katten	 bleek	 de	 radius	 op	 1-jarige	 leeftijd	 langer	 dan	 bij	 intacte	 katten.	 De	
gecastreerde	 katten	 groeien	 gedurende	 een	 langere	 periode	 dan	 de	 intacte	 dieren,	 doordat	 de	
groeiplaat	langer	openblijft	(Root	et	al.,	1997).		

Bij	 de	 gecastreerde	 katers	 was	 er	 geen	 invloed	 merkbaar	 ter	 hoogte	 van	 de	 proximale	 radiale	
groeiplaat	 in	 vergelijking	met	 de	 intacte	 katers.	 Dit	 toont	 aan	 dat	 de	 proximale	 groeiplaat	 van	 de	
radius	 al	 sluit	 onder	 lage	 concentraties	 geslachtshormonen,	 terwijl	 de	 sluiting	 van	 de	 distale	
groeiplaat	wel	duidelijk	verschillend	is	in	vergelijking	met	de	intacte	katten.	Men	kan	dus	stellen	dat	
de	distale	groeiplaat	van	de	radius	meer	afhankelijk	is	van	geslachtshormonen	om	te	sluiten	dan	de	
proximale	groeiplaat	(Root	et	al.,	1997).		

Bij	 gecastreerde	 kattinnen	was	 de	 proximale	 groeiplaat-sluiting	 vertraagd	 ingeval	 van	 prepuberale	
castratie;	 de	 distale	 groeiplaat-sluiting	 was	 vertraagd	 bij	 zowel	 prepuberale	 als	 postpuberale	
castratie	(Root	et	al.,	1997).		

Dit	 laat	 toe	 te	 concluderen	 dat	 bij	 katers	 en	 kattinnen	 de	 groeiplaatsluiting	 afhankelijk	 is	 van	
geslachtshormonen,	en	dat	castratie	op	minder	dan	7	maand	de	groeiplaat-sluiting	vertraagt	(Root	et	
al.,	1997).		

Perry	et	al.	(2014)	bestudeerden	de	groeiplaten	ter	hoogte	van	de	femur	en	tibia	bij	808	katten.	Zij	
stelden	 vast	 dat	 de	 groeiplaten	 langer	 open	 blijven	 bij	 gecastreerde	 katers	 ter	 hoogte	 van	 de	
trochanter	major,	 de	distale	 femur	 en	de	 tuberositas	 tibiae;	 er	was	 geen	effect	 ter	 hoogte	 van	de	
proximale	groeiplaat	van	de	tibia	en	de	proximale	groeiplaat	van	de	femur	(Perry	et	al.,	2014).		

Bij	kattinnen	werd	er	na	castratie	geen	vertraging	in	de	sluiting	van	de	groeiplaat	vastgesteld	(Perry	
et	al.,	2014),	 terwijl	Root	et	al.	 (1997)	wel	een	vertraging	 in	de	sluiting	van	de	groeiplaat	 zagen	bij	
gecastreerde	 kattinnen.	Het	 grote	 aantal	 katten	 dat	 Perry	 et	 al.	 (2014)	 gebruikten,	maakt	 dat	 hun	
resultaten	wellicht	betrouwbaarder	zijn	dan	die	van	Root	et	al.	(1997).	
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We	kunnen	enkel	concluderen	dat	bij	vroeggecastreerde	katers	er	een	vertraagde	groeiplaatsluiting	
is	op	een	aantal	plaatsen	in	een	aantal	botten.		

6.3.4.2 Verband	tussen	premature	sluiting	van	de	groeiplaat	en	risico	op	fracturen	bij	katten	
Jonge,	obese,	gecastreerde	katers	zijn	gepredisponeerd	voor	het	ontwikkelen	van	spontane	fracturen	
ter	hoogte	van	de	groeiplaat	van	het	femurhoofd	en	van	secundaire	fracturen	van	de	femurnek	door	
metafysaire	osteopathie	(Lafuente,	2011).	

Testosteron	 en	 oestrogenen	 versnellen	 de	 kraakbeenmaturatie	 in	 de	 groeiplaat.	 Na	 castratie	 is	 er	
een	 verminderde	 concentratie	 van	 die	 hormonen,	 en	 dat	 zorgt	 voor	 een	 vertraagde	
groeiplaatsluiting.	 De	 leeftijd	 waarop	 de	 castratie	 bij	 katten	 gebeurt,	 lijkt	 niet	 van	 belang	 bij	 het	
sluiten	van	de	groeiplaat,	er	is	geen	significant	verschil	tussen	castratie	op	7	weken	en	op	7	maand.	
De	open	vertraagde	groeiplaten	zijn	een	risico	voor	fracturen	(dikkere	groeiplaat,	zowat	het	dubbele	
van	 een	 normale	 groeiplaat,	 onregelmatig	 verspreide	 chondrocyten	 en	 aanwezigheid	 van	 necrose)	
(Lafuente,	2011).	

Uçmak	et	al.	(2015)	onderzochten	de	lengte	van	de	radius	en	het	sluiten	van	de	proximale	groeiplaat	
van	 de	 radius	 bij	 katten.	 Er	 werd	 vroegcastratie	 uitgevoerd	 bij	 de	 kattinnen	 op	 de	 leeftijd	 van	 3	
maand.	De	sluiting	van	de	groeiplaat	was	met	1	maand	vertraagd	bij	vroegcastratie,	maar	de	totale	
lengte	verschilde	niet	significant	tussen	gecastreerde	en	intacte	kattinnen	(Uçmak	et	al.,	2015).	

6.3.4.3 Risico	op	afschuiven	van	de	heupkop	
Vertraagde	 groeiplaatsluiting	 zorgt	 eveneens	 voor	 een	 hoger	 risico	 op	 ‘slipped	 capital	 femoral	
epiphysiolysis’	 (=het	 afschuiven	 van	 de	 heupkop),	 hetgeen	 ook	 de	 distale	 radius	 en	 femur	 kan	
aantasten	(von	Pfeil	en	DeCamp,	2009).	

6.4 Gevolgen	van	een	verhoogde	geslachtshormoonconcentratie		

Endogeen	verhoogde	geslachtshormonen	worden	voornamelijk	door	tumorale	gonaden	veroorzaakt.	
De	drie	meest	voorkomende	 testiculaire	neoplasieën	bij	de	 reu	zijn	Sertoliceltumoren,	 seminoma’s	
en	 interstitiële	 celtumoren	 (Leydigceltumoren)	 (Heuperman	 et	 al.,	 2006).	 Bij	 de	 teef	 is	 de	 meest	
voorkomende	geslachtshormoonproducerende	tumor	de	granulosaceltumor	(Paepe	et	al.,	2016).		

6.4.1 Endogene	geslachtshormonen	
6.4.1.1 Geslachtshormoonproducerende	tumoren	bij	de	reu	
Testistumoren	 komen	 vaker	 voor	 bij	 cryptorche	 reuen.	 De	 meeste	 testistumoren	 zijn	 goedaardig	
(Heuperman	et	al.,	2006).	

De	Sertoliceltumoren	komen	vooral	voor	 in	cryptorche	 testes,	meer	specifiek	 in	de	niet-ingedaalde	
testis.	Seminoma’s	en	Leydigceltumoren	komen	vaker	voor	in	de	ingedaalde	testis	(Heuperman	et	al.,	
2006).	

De	Sertoliceltumor	zorgt	vaak	voor	een	paraneoplastisch	syndroom,	nl.	feminisatie	en	pancytopenie	
(bij	 25	 à	 50%	 van	 de	 honden)	 (Paepe	 et	 al.,	 2016).	 De	 Sertoliceltumor	 veroorzaakt	 een	 hoge	
oestrogeenproductie.	 Daardoor	 ontstaat	 er	 hyperoestrogenisme	 bij	 de	 reu,	 wat	 zorgt	 voor	
feminisatie	(De	Bosschere	en	Deprest,	2010).	Deze	feminisatie	komt	soms	ook	voor	bij	de	interstitiële	
celtumor	en	zeer	zelden	bij	seminoma’s	(Heuperman	et	al.,	2006).		

Leydigceltumoren	zorgen	vooral	voor	een	hoge	testosteronproductie.	Een	overmaat	van	testosteron	
verhoogt	de	kans	op	een	perineale	hernia	(Heuperman	et	al.,	2006).	

Welke	de	effecten	van	testistumoren	zijn	op	bot	werd	nog	niet	vaak	beschreven.	In	de	geraadpleegde	
casussen	werden	 geen	 symptomen	 van	 zwakkere	botten/fracturen/…	 vermeld.	 Paepe	et	 al.	 (2016)	
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wijzen	 wel	 op	 een	 grote	 invloed	 van	 de	 oestrogeen-productie	 op	 het	 beenmerg,	 waarbij	 soms	
pancytopenie	(laag	aantal	witte	en	rode	bloedcellen)	ontstaat	(Paepe	et	al.,	2016).	

6.4.1.2 Geslachtshormoonproducerende	tumoren	bij	de	teef	
De	 bekendste	 geslachtstumor	 bij	 de	 teef	 is	 de	 granulosa	 celtumor	 van	 de	 ovaria.	 Deze	 tumor	
produceert	 oestrogenen.	 Door	 deze	 oestrogeenproductie	 wordt	 er	 bij	 die	 teefjes	 vaak	
beenmergschade	 vastgesteld	 (=beenmergtoxiciteit)	 (Sontas	 et	 al.,	 2009).	 Die	 schade	 wordt	
oestrogeen-geïnduceerde	 myelotoxiciteit	 genoemd	 (EIM),	 en	 vertoont	 volgende	 symptomen:	
anorexie,	depressie,	lichtgekleurde	mucosae,	petechiën,	epistaxis,	oedeem	van	de	vulva	en	vaginale	
bloeding	(Sontas	et	al.,	2009).	

6.4.2 Exogene	geslachtshormonen	
In	 de	 humane	 geneeskunde	 en	 de	 diergeneeskunde	 worden	 frequent	 geslachtshormonen	
toegediend,	bijvoorbeeld	voor	anticonceptie.		

6.4.2.1 Oestrogenen	
Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht	van	mogelijke	toediening	van	oestrogenen	bij	de	mens	en	bij	
de	hond	(zie	tabel	3).		

Tabel	3.	Gebruik	van	oestrogenen	bij	de	mens	en	de	hond	(Sontas	et	al.,	2009).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	 problemen	na	overmatige	 toediening	 van	oestrogenen	 zijn	 verschillend	 van	hond	 tot	 hond.	De	
meest	 voorkomende	 bijwerking	 van	 overdosering	 is	 beenmergtoxiciteit.	 Beenmergtoxiciteit	 werd	
vastgesteld	bij	toediening	van	estradiol	cypionate,	estradiol	benzoate	en	diethyl	stilbestrol	(Sontas	et	
al.,	2009).		

De	gevoeligheid	voor	beenmergtoxiciteit	is	erg	individueel,	afhankelijk	van	de	leeftijd,	het	type	en	de	
totale	dosis	toegediende	oestrogenen	alsook	de	fysieke	activiteit	van	de	hond	(Sontas	et	al.,	2009).		

Oestradiol	benzoaat	
Oestradiol	benzoaat	 is	een	oestrogeen	dat	voor	verschillende	toepassingen	kan	worden	gebruikt	 in	
de	diergeneeskunde	(zie	 tabel	3).	De	toediening	van	oestradiol	benzoaat	 in	de	eerste	weken	na	de	
geboorte	 tot	 de	 leeftijd	 van	 6	 weken	 veroorzaakt	 premature	 groeiplaat-sluiting	 en	 premature	
ontwikkeling	 van	 de	 ossificatiecentra.	 Door	 de	 smallere	 	 heupkoppen	 (femurkop)	 ontstaat	
heuplaxiteit,	waardoor	er	ook	een	groter	risico	is	op	heupdysplasie	(Salmeri	et	al.,	1991).	
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6.4.2.2 Progestagenen	

Hoewel	98%	van	de	dierenartsen	 in	Vlaanderen	chirurgische	castratie	aanraadt	voor	de	 teef	en	de	
kattin,	 kiezen	 de	 eigenaars	 voor	 een	 teefje	 nog	 in	 71%	 van	 de	 gevallen	 voor	 de	 toediening	 van	
progestagenen,	en	voor	een	kattin	in	58%	van	de	gevallen	(Maddens	et	al.,	2008).		

Vooral	loopsheid-preventie	(of	oestruspreventie)	met	progestagenen	is	populair	in	België.	Bij	de	teef	
worden	vooral	de	 inspuitbare	medroxyprogesteronacetaat	en	proligeston	gebruikt	(Maddens	et	al.,	
2008).	

Progestagenen	 hebben	 talrijke	 nevenwerkingen:	 melkklierhyperplasie	 en	 –neoplasie,	 cysteuze	
endometriumhyperplasie/pyometra,	 diabetes	 mellitus,	 acromegalie	 (hypersomatotropisme),…	
(Maddens	et	al.,	2008).	

6.4.2.3 Androgenen	

Exogene	 androgenen	 worden	 onder	 andere	 gebruikt	 bij	 de	 behandeling	 van	 hypogonadisme	 en	
androgeen-deficiëntie	(Swerdloff	en	Wang,	1998).		

De	effecten	op	bot	dienen	nog	nader	onderzocht	te	worden.	Swerdloff	en	Wang	(1998)	suggereren	
dat	 testosteron	 positieve	 effecten	 op	 botdensiteit	 zou	 kunnen	 hebben	 via	 de	 omzetting	 naar	
oestradiol	(Swerdloff	en	Wang,	1998).	

6.4.2.4 Subcutane	GnRH-agonist	

Rubion	 et	 al.	 (2006)	 bestudeerden	 de	 effecten	 van	 het	 plaatsen	 van	 een	 subcutane	GnRH-agonist	
(Azagly-nafarelin,	Gonazon)	in	Beagle-teefjes	van	gemiddeld	4	maand	oud.	Een	GnRH-agonist	maakt	
de	hypofyse	ongevoelig	voor	GnRH	en	blokkeert	de	werking	van	de	ovaria.	Een	behandeling	van	één	
jaar	leidde	tot	een	uitstel	van	de	puberteit	tot	de	leeftijd	van	25,5	maand	(bij	gewone	teefjes	treedt	
de	puberteit	gemiddeld	op	12	maand	op).	Nochtans	hadden	de	behandelde	teefjes	geen	significant	
grotere	 schofthoogte	 (gemiddeld	 slechts	 1cm	 groter	 dan	 de	 niet-behandelde	 intacte	 teefjes).	 De	
uiteindelijke	grootte	van	de	hond	werd	dus	niet	beïnvloed	(Rubion	et	al.,	2006).	

Kaya	et	al.	(2015)	onderzochten	het	effect	van	deslorelin	op	de	sluiting	van	de	groeiplaten.	Deslorelin	
is	een	GnRH	agonist	die	wordt	gebruikt	voor	oestrus-inductie	en	oestrus-preventie.	In	dit	onderzoek	
werd	deslorin	subcutaan,	interscapulair	ingeplant	in	prepuberale	teefjes.	Maandelijks	werd	er	een	RX	
gemaakt.	 Men	 stelde	 vast	 dat	 de	 gonadale	 werking	 werd	 onderdrukt,	 met	 als	 gevolg	 dat	 de	
proximale	 groeiplaat	 van	 de	 humerus	 pas	 veel	 later	 sloot	 (op	 20	maand	 in	 plaats	 van	 op	 10	 à	 12	
maand).	Toch	was	de	uiteindelijke	schofthoogte	hier	–	net	als	in	de	studie	van	Rubion	et	al.	(2006)	–	
niet	 noemenswaardig	 groter:	 noch	 de	 toediening	 van	 deslorelin	 noch	 de	 subcutane	 GnRH-agonist	
beïnvloedden	de	grootte	van	de	hond	(Kaya	et	al.,	2015).	

Beide	studies	laten	toe	te	besluiten	dat	GnRH-agonisten	de	gonadale	geslachtshormonen	doen	dalen	
en	de	puberteit	uitstellen	indien	dagelijks	toegediend.	Zij	zorgen	ook	voor	een	latere	sluiting	van	de	
groeiplaat,	dit	heeft	evenwel	geen	grotere	schofthoogte	tot	gevolg	(Kaya	et	al.,	2015).	
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DISCUSSIE	

De	 literatuurstudie	 hierboven	 behelst	 een	 groot	 aantal	 artikels,	 gespreid	 over	 een	 tijdspanne	 van	
meer	dan	30	jaar.	Desondanks	leveren	al	deze	bronnen	niet	de	verhoopte	informatie	noch	afdoende	
resultaten	op	aangaande	de	factoren	die	botgroei	bij	de	hond	beïnvloeden.		

De	 meeste	 van	 de	 geraadpleegde	 onderzoeken	 focussen	 onder	 meer	 op	 de	 effecten	 van	
geslachtshormonen	op	gedrag	(Spain	et	al.,	2004),	op	urinaire	incontinentie	(Spain	et	al.,	2004)	en	op	
lichaamsgewicht	 (Root	Kustritz,	2002)	en	behandelen	 slechts	 zijdelings	de	effecten	op	de	botgroei.	
Slechts	 een	 beperkt	 aantal	 studies	 focussen	 zuiver	 op	 datgene	 wat	 nu	 specifiek	 de	 botgroei	 bij	
honden	beïnvloedt.	Zo	deden	Zoetis	et	al.	(2003)	en	Salmeri	(1991)	bijvoorbeeld	onderzoek	naar	de	
leeftijd	waarop	de	groeiplaten	in	de	lange	botten	sluiten	bij	de	hond.	Slechts	enkele	van	de	gevonden	
studies	focussen	specifiek	op	de	invloed	van	geslachtshormonen	op	de	botgroei	bij	de	hond	(Sontas	
en	Ekici,	2007;	Salmeri,	1991). 

De	meeste	studies	hadden	betrekking	op	slechts	een	klein	aantal	honden	(18	à	36	honden),	hetgeen	
niet	toelaat	de	resultaten	te	veralgemenen	(Salmeri	et	al.,	1991;	Sontas	en	Ekici,	2007;	Charjan	et	al.,	
2014a;	Charjan	et	al.,	2014b).	Er	is	zeker	nood	aan	onderzoek	met	grotere	aantallen	honden.	

Bovendien	wordt	de	 interpretatie	van	de	bekomen	resultaten	sterk	bemoeilijkt	doordat	de	meeste	
studies	 ofwel	 betrekking	 hebben	 op	 honden	 van	 verschillende	 rassen	 door	 elkaar	 (Salmeri	 et	 al.,	
1991;	Sontas	en	Ekici,	2007),	ofwel	niet	vermelden	met	welke	rassen	werd	gewerkt	(Salmeri,	1991;	
Sontas	en	Ekici,		2007).	Nochtans	heeft	onderzoek	net	aangetoond	dat	de	sluiting	van	de	groeiplaten	
rasspecifiek	 is	en	dat	de	botgroei	sterk	verschilt	alnaargelang	het	om	kleine	hondenrassen	dan	wel	
om	 reuzenrassen	 gaat	 (Kumar	 et	 al.,	 2008).	 De	 onderzoeken	 waarbij	 bijvoorbeeld	 enkel	 Beagles	
werden	gebruikt	 (Rodgers	et	al.,	1993;	Fukuda	en	 Iida,	2000),	 leveren	dan	ook	meer	algemeenbare	
resulaten	op	m.b.t.	het	desbetreffende	hondenras.		

Indien	men	een	beter	inzicht	wil	krijgen	in	de	factoren	die	de	botgroei	bij	de	hond	beïnvloeden,	is	het	
aangewezen	 om	 met	 homogene	 testgroepen	 op	 het	 vlak	 van	 ras	 te	 werken:	 zodoende	 kan	 men	
sluitender	 conclusies	 trekken	 voor	 één	 bepaald	 ras,	 en	 kan	 men	 deze	 conclusies	 vervolgens	 ook	
afzetten	tegen	de	bevindingen	van	andere	–	eveneens	homogene	–	testgroepen.			

Er	is	ook	nood	aan	onderzoeken	die	de	honden	lang	genoeg	opvolgen.	Bij	velen	stopt	de	opvolging	al	
wanneer	de	hond	nog	onvolwassen	is,	zoals	Charjan	et	al.	(2014a	en	2014b)	op	een	leeftijd	van	180	
dagen	(6	maand).	Maar	vele	middelgrote	en	grote	hondenrassen	zijn	pas	volwassen	en	stoppen	dus	
ook	maar	met	 groeien	op	een	 leeftijd	 van	meer	dan	één	 jaar.	 Zo	 kan	men	 zien	of	 de	uiteindelijke	
volwassen	grootte	van	de	gecastreerde	honden	nu	werkelijk	groter	is	dan	bij	de	intacte	honden.	

De	 meeste	 studies	 over	 de	 invloed	 van	 geslachtshormonen	 op	 botgroei	 keken	 vooral	 naar	 de	
groeiplaten	van	de	voorpoot	(radius	en	ulna).	Dit	is	op	het	eerste	zicht	wel	een	logische	keuze	omdat	
de	voorpoten	van	een	hond	makkelijker	te	positioneren	zijn	bij	het	nemen	van	een	RX,		maar	het	is	
niet	duidelijk	of	de	vaststellingen	ook	gelden	voor	alle	andere	botten	(Zoetis	et	al.,	2003).	

Bovendien	wijzen	 studies	uit	 dat	 het	 langer	openblijven	 van	 groeiplaten	niet	 noodzakelijk	 leidt	 tot	
een	significant	grotere	botlengte	(Sontas	en	Ekici,	2007).		

Er	blijven	heel	wat	vragen	onbeantwoord	aangaande	de	hormonale	mechanismen	die	de	botlengte	
bij	 de	 hond	 reguleren.	 Zo	 zijn	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 invloeden	 van	 tumoren	 en	 anticonceptiva	 op	
botontwikkeling	nog	niet	echt	onderzocht;	ze	komen	slechts	marginaal	aan	bod	in	onderzoeken	die	
over	die	thema’s	gaan	(Swerdloff	en	Wang,	1998;	Maddens	et	al.,	2008;	Sontas	et	al.,	2009;		Paepe	et	
al.,	2016).			
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In	 de	 geraadpleegde	 artikels	 werd	 steeds	 radiografie	 gebruikt	 om	 de	 sluiting	 van	 de	 groeiplaat	 in	
beeld	 te	 brengen.	 Het	 nemen	 van	 een	 RX	 impliceert	 evenwel	 altijd	 een	 zekere	 marge	 van	
subjectiviteit	en	risico	op	onbedoelde	spelingen:	 	 ligt	de	hond	altijd	perfect	 in	dezelfde	houding?	 Is	
het	steeds	dezelfde	persoon	die	de	foto	neemt?	Wordt	de	foto	altijd	met	hetzelfde	toestel	genomen?	
Enzovoort.	 Vandaag	 beschikken	 we	 over	 accuratere	 beeldvormingstechnologie	 zoals	 CT,	 die	
mogelijks	een	minder	subjectief	resultaat	zou	geven.		

Ondanks	de	hierboven	beschreven	beperkingen	van	sommige	onderzoeken,	heeft	deze	masterproef	
toch	een	aantal	duidelijke	conclusies	opgeleverd	en	aangetoond	dat	geslachtshormonen	wel	degelijk	
een	invloed	hebben	op	de	botgroei	bij	de	hond.		

Ten	eerste	zorgen	oestrogenen	voor	botmaturatie	en	voor	sluiting	van	de	groeiplaten.	Bij	dieren	die	
vroegtijdig	gecastreerd	worden,	is	de	groeiplaat	nog	niet	gesloten	en	is	de	botgroei	nog	niet	gestopt.	
Prepuberale	castratie	is	momenteel	erg	populair	en	doet	veel	nieuwe	vragen	rijzen	over	de	mogelijke	
gevolgen,	 waaronder	 de	 invloed	 op	 de	 groei	 van	 het	 dier.	 Hierop	 geeft	 deze	 masterproef	 een	
antwoord:	gecastreerde	honden	hebben	meestal	langere	botten	dan	intacte	honden	en	dit	is	vooral	
afhankelijk	van	de	leeftijd	waarop	gecastreerd	werd:	hoe	vroeger,	hoe	langer.		

Ten	tweede	blijkt	uit	de	 literatuurstudie	dat	geslachtshormonen	wel	een	 invloed	hebben	op	de	tijd	
gedurende	 dewelke	 de	 groeiplaten	 open	 blijven,	 maar	 niet	 op	 de	 groeisnelheid.	 Intacte	 en	
gecastreerde	 honden	 groeien	 dus	 even	 snel	 maar	 gecastreerde	 honden	 groeien	 gedurende	 een	
langere	tijd.		

Ten	derde	is	ook	gebleken	dat	overmatige	hoeveelheden	geslachtshormonen	door	bijvoorbeeld	een	
tumor,	 invloed	 hebben	 op	 bot	 (beenmerg).	 De	 effecten	 van	 geslachtshormoonproducerende	
tumoren	werden	evenwel	nog	niet	grondig	genoeg	bestudeerd	in	de	geraadpleegde	artikels.		

Nu	met	zekerheid	kan	gesteld	worden	dat	geslachtshormonen	de	botgroei	beïnvloeden,	is	het	zonder	
meer	belangrijk	dat	verder	gericht	onderzoek	hiernaar	wordt	gedaan.	
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