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SAMENVATTING

De geit en de gei ten hou de rij ne men op we reld schaal een be lang rij ke plaats in bin nen de dier lij ke pro duc tie,

waar bij de aan tal len en uit ba tings prin ci pes re gi o naal zeer sterk ver schil len. In onze stre ken wor den gei ten com -

mer cieel voor al ge hou den voor de pro duc tie van gei tenk aas waar bij het aan tal die ren en be drij ven ech ter te

klein is om van gro te eco no mi sche be te ke nis te zijn. Ty pisch voor de geit is de sei zoeng ebon den re pro duc tie, die

een gro te in vloed heeft op alle vor men van ge as sis teer de voort plan ting. Omdat de bron stwaar ne ming bij de geit

niet al tijd evi dent is, ge bruikt men in de com mer ci ële gei ten hou de rij veel in duc tie en syn chro ni sa tie van de oes -

trus in com bi na tie met kunst ma ti ge in se mi na tie (KI) op vast ge stel de tijd stip pen zo dat de nood zaak van bron st -

waar ne ming tot een mi ni mum wordt her leid. Net zo als bij het rund wor den ook bij de geit, met wis se lend suc ces, 

meer ge a van ceer de tech nie ken uit de ge as sis teer de voort plan ting toe ge past, gaan de van su per ovu la tie en em -

bry o trans plan ta tie tot het in vrie zen van sper ma en embryo’s en in vi tro em bry opro duc tie. Hier bij dient al vast te 

wor den op ge merkt dat deze mo der ne voort plan tings tech nie ken, meer nog dan bij het rund, door hun hoge kost -

prijs ge re ser veerd blij ven voor de ab so lu te ‘genetische’ top van de gei ten po pu la tie. In dit over zichts ar ti kel wor -

den in eer ste in stan tie de nor ma le voort plan tings ka rak te ris tie ken bij de geit besproken. Daar na wordt die per

ing egaan op de mo ge lijk he den en de be per king en van de toe pas sing van tech nie ken uit de ge as sis teer de voort -

plan ting.

INLEIDING

In berg acht i ge, West-Azi a ti sche ge bie den is de geit

reeds ge do mes ti ceerd sinds 9000 vóór Chris tus. Onze

tam me gei ten zou den af stam men van de wil de Be zo ar -

geit (Capra ae gag rus). De mees te ac tu e le soor ten be -

schik ken over een zeer groot kli ma to lo gisch adap ta -

tiever mo gen, waar bij ze even goed ge dij en in kou de ge bie -

den, zo als Scan di na vië, in gure, berg acht i ge streken in

Cen traal-Eu ro pa en Azië, in ge ma tig de sub tro pi sche

regio’s, zo als het me di ter ra ne ge bied, als in tro pi sche con ti -

nen ten, zo als Afri ka en La tijns-Ame ri ka. Gei ten zijn in di -

vi du eel ing estel de die ren met vaak een gril lig en wis pel -

tu rig ka rak ter. De eco no mi sche re de nen waar om ze

ge hou den wor den, ver schil len sterk van streek tot streek:

melk, vlees, huid en/of wol. In onze ge bie den wor den

gei ten voor al ge hou den als ge zel schaps dier en voor de

melk win ning in ge spe ci a li seer de gei ten hou de rij en. De

huid le vert fijn le der op dat al tijd soe pel blijft. Gei ten -

vlees wordt voor al ge con su meerd in Afri ka en Azië,

waar de geit een zeer be lang rij ke bron van dier lijk ei wit

is. Het uit slach tings per cen ta ge be draagt ong eveer 60%,

wat aan zien lijk ho ger is dan bij het schaap. Het vet ge hal te

van gei tenk ar kas sen is la ger dan bij an de re her kau wers.

In ge bie den met een in ten sie ve vee hou de rij wer den gei ten

verd rong en door rund vee. Bo ven dien blijkt het in te res -

san ter om in plaats van gei ten melk scha pen te hou den,

om dat die ook slacht lam me ren en veel meer wol voort -

breng en. De sal niet te min neemt de in te res se in de gei ten -

hou de rij toe, zo wel als al ter na tie ve vee hou de rij vorm als

door de toe ge no men vraag naar gei tenk aas. De geit is een

zeer goe de melk geef ster. In ide a le om stan dig he den lam -

mert een eer ste lings geit af op een leef tijd van ong eveer

12 maan den, waar na ze een lac ta tie van 9 tot 10 maan den

kan aan vat ten. Dit is veel lang er dan bij het schaap. Een

goe de melk geit kan tot 25 maal haar ge wicht in melk pro -

du ce ren per lac ta tie. De melk op brengst va rieert van ras

tot ras en ligt tus sen 1000 en 2500 kg per lac ta tie, met top -

pro duc ties tot 3500 kg. De melk sa men stel ling is min der

rijk dan bij het schaap, met een melk vet per cen ta ge van

ge mid deld 4% en 3% ei wit. De der de lac ta tie is veel al de

meest pro duc tie ve. In Bel gië wer den in 2004 zo’n 26 000

gei ten aang ehou den (cij fers Na ti o naal Insti tuut voor Sta -

tis tiek), verd eeld over een dui zend tal be drij ven, wat

over eenk omt met een ge mid del de kop pel groot te van 26

die ren. Een be lang rijk deel van de gei ten hou de rij in Bel -

gië si tu eert zich in de hob by sec tor. In een groot vee teelt -

land als Frank rijk wor den meer dan 1.000.000 melk gei ten
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ge hou den in ge spe ci a li seer de be drij ven van 100 tot 500

die ren. De na druk ligt hier bij op de pro duc tie van enk ele

ge pa ten teer de gei tenk aas soor ten. Door ge bruik te ma ken 

van een aan tal tech nie ken uit de ge as sis teer de voort plan -

ting, zo als kunst ma ti ge in se mi na tie (KI), kon den lan den

als Frank rijk maar ook Zwit ser land, Ne der land en Enge -

land, de ve re de ling van de melk gei ten ras sen sterk op drij -

ven. In dit ka der si tu eert zich ook de toe ge nomen in te res -

se in meer ge a van ceer de tech nie ken uit de ge as sis teer de

voort plan ting, zo als em bry o trans plan ta tie (ET) en in vi tro

em bry opro duc tie (IVP). De geit biedt daar bij een aan tal

be lang rij ke voord elen te gen over het rund, waard oor ze

ook als mo del dier in het on der zoek kan ge bruikt wor den.

Gei ten zijn veel be ter han del baar dan koei en, kun nen ge -

deel te lijk ex ten sief wor den ge hou den en stel len veel

min der hoge ei sen aan op stal ling en voe der kwa li teit. Ze

heb ben een kor ter ge ne ra tie-in ter val en zijn bo ven dien

mul ti paar, wat ex tra mo ge lijk he den biedt in de ve re de -

ling en de se lec tie. Gei ten heb ben ech ter het gro te na deel

dat het sei zoenk we kers zijn, waar bij de voort plan tings ac -

ti vi tei ten plaats vin den tij dens de pe ri o den met kor te dag -

leng te. Dit na deel is één van de be lang rijk ste in di ca ties

voor de uit bouw van kweekprogramma’s die ge bruik

ma ken van ge as sis teer de voort plan tings tech nie ken met

de be doe ling het voort plan tings sei zoen te be ïn vloeden en

de pro duc tie op te drij ven. 

Dit ar ti kel geeft een over zicht van de voor naam ste ka -

rak te ris tie ken van de voort plan ting bij de geit. Daar naast

wor den de mo ge lijk he den aang ege ven van de meer cou -

ran te voort plan tings tech nie ken, zo als KI en ET, maar

ook de meer ge a van ceer de, zo als in vi tro em bry opro duc tie.

ANATOMIE VAN HET GESLACHTSAPPARAAT
BIJ DE GEIT

De geit heeft een ute rus bi cor nus, waar bij bei de hoor -

nen ver bon den zijn via een cor pus ute ri. Net zo als bij de

koe lig gen de ute rus hoor nen ge kruld naar on der toe, maar 

bij de geit zijn ze naar ver hou ding lang er en daard oor

meer op ge kruld (Fi guur 1). De lange hoor nen ge ven de

ute rus en de ova ria ook meer be we gings vrij heid in de

buik hol te waard oor ze zelfs bij het niet-drach tig dier diep 

in de buik hol te kun nen weg zak ken. De groot te van de

ova ria va rieert naar ge lang de in ten si teit van de re pro duc -

tie ve ac ti vi teit en is af hank elijk van de even tu e le toe die -

ning van exo ge ne go na dot ro fi nen, van één tot enk ele

cen ti me ters. De ute rus en de ova ria zijn via een breed li -

ga ment aan de dor sa le lichaams wand be ves tigd. Het ge -

deel te van dit li ga ment dat naar de ute rus loopt (me so me -

tri um) hecht aan in de cur va tu ra mi nor van de ute rus. De

ar te ria ova ri ca ver laat de aor ta en loopt door het me so va -

ri um naar het ova ri um. De ute rus wordt van bloed voor zien

door de ar te ria ute ri na én door een af tak king van de ar te ri ae

va gi na les. De cer vix van de geit is op ge bouwd uit ste vi ge

over lap pen de ring en die tij dens de oes trus re laxe ren. De

va gi na loopt van de cer vix tot het ori fi ci um ur e thrale,

waar on der zich een su bur ethraal di ver ti cu lum be vindt.

Het ves ti bu lum va gi nae strekt zich uit van af het ori fi ci um 

ur ethrale tot de va gi na.

BELANGRIJKE REPRODUCTIEKARAKTERISTIE -
KEN BIJ DE GEIT

De geit is een sei zoenk we ker die in ge ma tig de stre ken

po ly oes trisch is, wat be te kent dat zij meer de re oes tra le

cy cli door loopt per voort plan tings sei zoen. In het noor de -

lijk half rond zijn de mees te gei ten anoes trisch van maart

tot au gus tus. Het oes trus sei zoen wordt voor na me lijk be -

ïn vloed door de af na me van de dag leng te in de na zo mer,

door de tem pe ra tuur, de voe ding en de aan we zig heid van

een bok, die syn chroon ook een re ac ti ve ring van zijn re -

pro duc tie ve ac ti vi teit door maakt. In tro pi sche ge bie den

met een ge ring ere va ri a tie in de dag licht leng te kun nen

gei ten zich het hele jaar door voort plan ten. Het hor moon

me la to ni ne speelt een be lang rij ke rol bij deze sei zoeng e -

bon den voort plan ting. Het wordt als che mi sche bood -

schap per door de epi fy se ge syn the ti seerd en laat sei zoen-

kwe kers toe de dag licht ve ran de ring en waar te ne men en te

ver wer ken. Zo doen de wor den neu ro lo gi sche prik kels

(dag licht leng te) om ge zet in hor mo na le sig na len die op

hun beurt in wer ken op de se cre tie van go na dot ro pi ne re -

le a sing hor moon (GnRH). Bij het af ne men van de dag -

licht leng te neemt de me la to ni ne se cre tie in de epi fy se bij

gei ten en scha pen toe. Gei ten zijn ong eveer ge slachts rijp

op een leef tijd van 5 maan den. Bij de eer ste dek king heb -

ben bok ken een leef tijd van 4 tot 6 maan den en zijn de

gei ten tus sen 7 en 18 maan den (Ango ra geit). De draag -

tijd bij de geit be draagt ge mid deld 150 da gen, met een va -

ri a tie van 145 tot 156 da gen.
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Fi guur 1. Ge slachts ap pa raat van de geit op een ana to -
misch pre pa raat. Hier bij zijn dui de lijk de sterk ge krul -
de hoor nen van de ute rus (a) waar te ne men. Het hand -
vat van het scal pel wijst de bur sa ova ri ca aan.
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In te gen stel ling tot het schaap, waar bij de oes tra le cy -

clus 17 da gen in be slag neemt, duurt de cy clus bij de geit

19 tot 21 da gen. Kor te, ano vu la toi re cy cli van ong eveer 7

da gen ko men nor maal voor in het be gin en op het ein de

van het voort plan tings sei zoen. Ook nul li pa re die ren ver -

to nen kor te cy cli in hun eer ste voort plan tings sei zoen.

Stress kan een ver kor ting van de cy cli ver oor za ken die

waar schijn lijk te wij ten is aan een pre ma tu re re gres sie

van het cor pus lu teum. Daar om moe ten gei ten die tij dens

een voort plan tings pro gram ma bij el kaar wor den ge bracht,

min stens drie maan den van te vo ren ge groe peerd wor -

den. Ver der be staan er ook ras ver schil len in cy clus duur.

Zo heb ben Pyg my gei ten een cy clus die ge mid deld lang er

duurt (18-24 da gen). De duur van de oes trus kan bij gei ten

va ri ëren van 24 tot 96 uur, met een nor ma le duur van 36

tot 40 uur. Een geit ovu leert 24 tot 48 uur na de start van de

oes trus. Het aan tal ovu la ties per cy clus be draagt 2 tot 3.

Twee ling dracht en meer ling dracht ko men daard oor veel

fre quen ter voor dan bij het rund. De le vens duur van een

nor maal CL is ong eveer 16 da gen.

FOLLICULAIRE DYNAMIEK EN ENDOCRIENE
PROFIELEN

Bij het be schrij ven van de cy clus wordt de dag van de

ovu la tie aang eduid als “dag 0”. Net zo als bij het rund

wordt ook bij de geit de fol li cu lai re dy na miek be stu deerd 

met be hulp van trans rec ta le echog ra fie. Daar waar er bij

de koe spra ke is van twee tot drie fol li cu lai re groei gol ven

per cy clus wor den er bij de geit vier groei gol ven waar ge -

no men. De ovu la tie grijpt plaats bij een fol li kel waar van

de groei tij dens de vier de fol li cu lai re golf be gon nen is.

Zo val len de pie ken van de groei gol ven, waar bij de fol li -

kels dus een maxi ma le di a me ter van 6 mm of meer be rei -

ken, res pec tie ve lijk op da gen 0, 4, 8 en 14 van de cy clus.

De maxi ma le di a me ter van de do mi nan te fol li kels tij dens 

deze piek mo men ten ligt tus sen 7,2 ± 0,2 en 9,7 ± 0,3 mm.

Eén tot 5 da gen na het ver schij nen van de laat ste groei -

golf treedt lu te o ly se op. Zo be strijkt de lu te a le fase van de 

cy clus de pe ri o de van dag 1 tot ong eveer dag 16. Alle fol -

li kels van de voor gaan de golf zijn ge re gres seerd of ge -

stopt met groei en op de dag van de lu te o ly se. Het fe no -

meen van fol li cu lai re do mi nan tie is ech ter moei lijk te

be stu de ren bij de geit, ener zijds om wil le van de dui de lij ke

aan we zig heid van fol li cu lai re do mi nan tie bij de ene,

maar niet bij de an de re groei golf, an der zijds ook om dat

de aan we zig heid van twee do mi nan te fol li kels per golf

veel voor komt. In te gen stel ling tot bij het rund ver schijnt

een nieu we groei golf bij de geit reeds op het mo ment dat

de groot ste fol li kel van de voor gaan de golf nog aan het

groei en is of zijn groot ste di a me ter heeft be reikt. Daar om

kan ge steld wor den dat fol li cu lai re do mi nan tie in het al -

ge meen min der sterk en fre quent aan we zig is bij gei ten

dan bij koei en. Bo ven dien ver to nen niet alle gei ten het

ty pi sche “vier gol ven pa troon”. 

Naast de ova ri ële dy na miek wer den bij de geit ook en -

do crie ne pro fie len be stu deerd door da ge lijk se bloed af -

na me waar bij de oes tra di ol- en pro ges te rong ehal ten wer -

den be paald. De oes tra di ol con cen tra tie stijgt van af de

dag van de ovu la tie (2,7 ± 0,3 pg/ml) tot dag 2 (7,6 ± 0,9

pg/ml) om dan te rug te da len naar de ba sa le waar den rond 

dag 5. Na deze eer ste oes tra di ol piek blijft het oes tra di ol -

ge hal te laag ge du ren de de rest van de lu te a le fase (< 3

pg/ml). Het oes tra di ol ge hal te stijgt pas aan zien lijk wan -

neer de pro ges te ron con cen tra tie daalt door de lu te o ly se

rond dag 16 met een nieu we oes tra di ol piek twee da gen

vóór de vol gen de ovu la tie (16,5 ± 2,4 pg/ml). Een func-

ti o neel cor pus lu teum (CL) kan van af drie da gen na de

ovu la tie met trans rec ta le echog ra fie wor den ge de tec -

teerd. Een vol was sen CL wordt waar ge no men als een

grij ze echo ge ne struc tuur met ge mar keer de gren zen en

met een ge mid del de maxi ma le di a me ter van 13,5 ± 0,8

mm tus sen dag 8 en dag 14 van de cy clus. Net zo als bij het 

rund ko men in het CL lu te a le hol ten voor die ge vuld zijn

met vocht en verd er geen ne ga tief ef fect heb ben op de

pro ges te ron con cen tra ties. De lu te o ly se, die ook bij de

geit wordt ver oor zaakt door PGF2á, kan echog ra fisch

wor den vast ge steld rond dag 16, die ook de eer ste dag is

waar op een sig ni fi can te da ling van de pro ges te ron con -

cen tra tie kan wor den vast ge steld (van 6,6 ± 0,5 ng/ml op

dag 15 naar 3,7 ± 0,6 ng/ml op dag 17). Bij gei ten met vier 

fol li cu lai re gol ven stijgt het pro ges te rong ehal te con stant

van af dag 1 van de cy clus en piekt het op dag 10. Bij gei -

ten met min der fol li cu lai re gol ven wordt een bi fa si sche

pro ges te ron stij ging vast ge steld, met een gra du e le stij -

ging van dag 1 tot 7 en een ster ke toe na me van dag 8 tot

dag 10. Zo wel de fol li cu lai re do mi nan tie als de oes tra di ol -

pro duc tie ver schilt tus sen de fol li cu lai re gol ven. Tij dens

de eer ste én de ovu la toi re (laat ste) golf wordt er ac tief

oes tra di ol ge pro du ceerd en do mi ne ren de gro te fol li kels

de ove ri ge fol li kels van de zelf de golf. De mid lu te a le fol -

li cu lai re gol ven pro du ce ren geen oes tra di ol en het do mi -

nan tie fe no meen kan hier niet wor den aang etoond, wat

ver klaard zou kun nen wor den door het ver schil in pro -

ges te ron con cen tra tie tij dens de ont wik ke ling van de des -

be tref fen de groei golf. Ver hoog de pro ges te ron con cen -

tra ties be vor de ren fol li cu lai re tur no ver en een af na me

van de groei van gro te fol li kels, wat op zijn beurt de op -

komst van een nieu we golf in de hand werkt. Pro ges te ron

on derd rukt via een ne ga tief feed back mecha nis me op de

hy po tha la mo-hy po fy sai re as, de se cre tie van lu te ïni -

serend hor moon (LH). Op het mo ment van de luteoly se
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valt het “pro ges te ron blok” weg en komt de sy ner gis ti sche

wer king van fol li kel sti mu le rend hor moon (FSH) en LH tot

ui ting. De gro te groei en de fol li kel pro du ceert dan een gro te

hoe veel heid oes tra di ol en in hi bi ne A en do mi neert zo de an -

de re fol li kels. Via de ne ga tie ve feed back daalt het FSH-ge -

hal te door de ges te gen oes tra di ol con cen tra ties , wat ne fast

is voor de on der ge schik te fol li kels. In dit sta di um kan

ech ter de do mi nan te fol li kel on der LH-in vloed verd er

uit groei en tot er ovu la tie op treedt. 

OESTRUSSYMPTOMEN

De oes trus symp to men bij gei ten zijn niet al tijd even

mak ke lijk waar te ne men. De meest op val len de ve ran de -

ring en bij die ren die in oes trus ko men, zijn het zwie pen

met de staart, het fre quent mek ke ren, het uri ne ren in aan -

we zig heid van een bok, de zwel ling van de vul va en een

mu ceu ze va gi na le uit vloei. Al deze symp to men wor den

over het al ge meen ver sterkt tot ex pres sie ge bracht in aan -

we zig heid van (de geur van) een bok. Het al of niet in oes -

trus zijn, kan ook wor den vast ge steld door va gi naal on -

der zoek met be hulp van een spe cu lum. Bij het be gin van

de oes trus ve ran dert de kleur van de cer vix mu co sa van

wit naar hy pe re misch en het se creet is dun en hel der. Het

dikt ver vol gens snel in en wordt wit-grij sach tig en ac cu -

mu leert op de bo dem van de va gi na. In te gen stel ling tot

koei en blij ven gei ten niet “staan” voor an de re gei ten

wan neer ze in oes trus zijn. Het be spring en van an de re

gei ten wijst eer der op do mi nan tie of nym fo maan ge drag

ten ge vol ge van cys teu ze ova ri ële fol li kels. Een geit

“staat” enk el om be sprong en te wor den door de bok als ze 

echt in oes trus is. Jonge bok ken zul len snel ge fixeer de

gei ten be spring en die niet echt in “staan de oes trus” ver -

ke ren. Bok ken met meer er va ring ver to nen dit ge drag

niet. Bij melk gei ten stijgt de melk gift van af 8 tot 12 uur

vóór de aan vang van de oes trus om tij dens de oes trus be -

ne den de nor ma le pro duc tie te rug te val len. Als de bok

vrije uit loop heeft tus sen de gei ten wordt hij het bes te van

een stem pel kus sen voor zien. Ver der kan ook een ge va -

sec to mi seer de “te a ser bok” met stem pel kus sen ge bruikt

wor den om de gei ten in oes trus te mer ken. Deze gei ten

wor den dan ui ter aard niet be vrucht maar de ‘teaser’ duidt

aan wel ke gei ten in aan mer king ko men om ge dekt te

wor den door een su pe rieu re bok of in aan mer king ko men 

voor KI.

GEBRUIK VAN TRANSRECTALE ULTRA SONO -
GRAFIE

Ge zien het klei ne re bek ken van de geit is het ge bruik

van trans rec ta le echog ra fie veel min der evi dent dan bij

het rund. Omdat deze tech niek ech ter het gro te voord eel

heeft wei nig in va sief te zijn, werd ook bij de geit de ac cu -

raat heid van trans rec ta le re al ti me-ul tra so no gra fie (RTU) 

on der zocht. De re sul ta ten wer den ver ge le ken met die

ver kre gen via la pa ros co pie, la pa ro to mie en ui tein de lijk

met de re sul ta ten waar ge no men bij het ver snij den van de

ova ria na ova riec to mie. Voor het echog ra fisch on der zoek 

werd ge bruik ge maakt van een li ne ai re 7,5 MHz-pro be,

die oor spronk elijk werd ont wik keld voor hu maan pros -

taat on der zoek. De RTU-pro ce du re werd ver richt bij de

staan de geit waar bij de pro be rec taal werd ing ebracht,

be schermd door een plas tic hand schoen en be dekt met

vloei ba re va se li ne. Ver vol gens wer den de ova ria ge lo ka -

li seerd door de pro be te draai en over een hoek van 45-90° 

in wij zer- en te gen wij zer zin. Een via RTU waar ge no men

pre o vu la toi re fol li kel had een di a me ter van ge mid deld

6,3 ± 1,0 mm. Bij echog ra fisch on der zoek wa ren er geen

sig ni fi can te ver schil len tus sen het aan tal waar ge no men

fol li kels via RTU en na het ver snij den van de ova ria, al -

thans bij fol li kels met een di a me ter gro ter dan 2 mm. De

echog ra fi sche waar ne ming van fol li kels klei ner dan 2

mm bleek veel min der be trouw baar. Via RTU wordt een

CL waargenomen als een goed omschreven structuur met 

een ronde of ovale conformatie. Het binnenste luteale

weefsel geeft een homogeen, gegranuleerd echografisch

beeld. 

MOGELIJKHEDEN VAN DE GEASSISTEERDE
VOORTPLANTING

Induc tie en syn chro ni sa tie van de oes trus en ovu -
la tie

De in duc tie en syn chro ni sa tie van de oes trus en ovu la -

tie zijn zeer be lang rijk bij de geit om dat het sei zoenk we -

kers zijn en om dat ar ti fi ci ële voortplantingsprogramma’s 

bui ten het na tuur lij ke voort plan tings sei zoen zon der oes -

tru sin duc tie bij ge volg on mo ge lijk zou den zijn. Hier bij is

het van groot be lang een zo klein mo ge lij ke va ri a tie te be -

ko men van het in ter val tus sen de be han de ling en het op -

tre den van oes trus en ovu la tie. Bij een ide aal in duc tie- en

syn chro ni sa tie pro to col zou men op een voor af be paald

tijd stip moe ten kun nen in se mi ne ren. Mee stal ge bruikt

men voor oes trus syn chro ni sa tie bij gei ten een pro ges te -

ron be han de ling ge du ren de 9-11 da gen, ge com bi neerd

met de toe die ning van een lu te o ly ti sche do sis pros tag lan -

di nen, 48 uur vóór het be ëindigen van deze pro ge ster on -

t herapie. De lang du ri ge pro ges te ron toe die ning kan ge re a -

li seerd wor den door mid del van een in tra va gi na le spons

ge ïmpregneerd met een pro ge sta geen. Be te re re sul ta ten

wor den be ko men door ge lijk tij dig de pros tag lan di ne

250-500 IU equi ne cho ri o nic go na dot rop hin (eCG) toe te 
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die nen. eCG be vor dert de fol li cu lai re groei en syn chro -

ni seert de ovu la tie waard oor KI op een voor af be paald

tijd stip kan plaats vin den. De re ac tie op eCG kan nog al

ver schil len van dier tot dier. Veel fac to ren, zo als sei zoen,

pa ri teit, lichaams ge wicht en leef tijd, spe len daar bij een

rol. Bij waar de vol le, lang er aang ehou den die ren kan de

re ac tie op eer de re be han de ling en nut ti ge in for ma tie op -

le ve ren om trent de ide a le do sis. Het eCG/ PGF2á-pro to -

col blijkt ech ter niet al tijd ide aal te wer ken om dat er nog

een gro te va ri a tie be staat in de tijd span ne tus sen de be -

han de ling en het op tre den van de oes trus en ovu la tie.

Deze va ri a tie neemt bo ven dien sig ni fi cant toe bij her -

haal de be han de ling en bij de zelf de die ren. Dit fe no meen

wordt toe ge schre ven aan het ont wik ke len van anti- eCG-

 anti stof fen na her haal de eCG-toe die ning. Daar om wordt

ge ad vi seerd om dit in duc tie/syn chro ni sa tie pro to col met

de no di ge om zich tig heid aan te wen den en meer maals

ge bruik ge du ren de het zelf de jaar te ver mij den. Meer

aan dacht zou daar bij moe ten gaan naar de oes trus de tec tie 

en het be pa len van het meest op ti ma le tijd stip voor in se -

mi na tie. Re cent nog werd een an der pro to col voor ge steld 

dat meer re ke ning houdt met de spe ci fie ke ka rak te ris tie ken

van de cy clus van de geit, zo als het op tre den van fol li cu -

lai re groei gol ven ie de re 5-7 da gen en de duur van de lu te -

a le fase. Bij dit zo ge naam de ‘short pri ming protocol’

wordt er slechts vijf da gen pro ges te ron toe ge diend via

een va gi na le spons. Bij de aan vang van de be han de ling

wordt er PGF2á  ge ïnjecteerd, ter wijl 200- 300 IU eCG

wor den toe ge diend bij het ver wij de ren van de spons. Het

aan breng en van een uit wen di ge bron van pro ges te ron in

com bi na tie met pros tag lan di nen ver oor zaakt een re gres -

sie van de groot ste fol li kel en be vor dert de groei van een

nieu we golf (Fi guur 2). Daard oor is er een “jonge”, do -

mi nan te fol li kel aan we zig op het mo ment van het stop -

pen van de pro ges te ron be han de ling, met een di a me ter

van ong eveer 7 mm, die ong eveer 60 uur la ter zal ovu le ren.

Wan neer gei ten in het be gin van de de cy clus be han deld

wor den, wordt lu te a le re gres sie ge ïn duceerd en zal de

jonge groot ste fol li kel op dat mo ment (3-4 mm) blij ven

door groei en en de pre o vu la toi re groot te (~7mm) be rei ken 

op het mo ment dat de pro ges te ron bron ver wij derd wordt

(Fi guur 2, si tu a tie b). Een lang ere pro ges te ron be han de -

ling wordt ge as so cieerd met su blu te a le se rum/pro ges te -

ron con cen tra ties, wat na de lig is daar het een ver leng de

groei en per sis ten tie van de groot ste do mi nan te fol li kel

ver oor zaakt. Zo wor den er be te re be vruch tings re sul ta ten 

be ko men na de ovu la tie van jonge fol li kels, dan met

oöcy ten die af kom stig zijn van per sis te ren de ou de re fol -

li kels. Onder prak tij kom stan dig he den blijkt het ‘short

pri ming protocol’ meer flexi bel, met een be te re syn chro -

ni sa tie dan bij gei ten met een klas siek flu o ro ge sto ne/ace -

ta te (FGA)/PGF2á/eCG pro to col. Het ge bruik van go na -

dot roop re le a sing hor moon (GnRH) 24 uur na het ver -

wij de ren van de in tra va gi na le pro ges te ron spons geeft

goe de re sul ta ten als een pre cie ze ti ming van de ovu la tie

no dig is, zo als bij voor beeld bij KI op een voor af be paald

tijd stip. Het GnRH ver kort het in ter val tus sen het mo -

ment van het ver wij de ren van de spons en de LH- piek,

waard oor deze be ter voor spel baar wordt in de tijd. Dit al -

les geldt ook voor het in ter val tus sen de spons ver wij de -

ring en de ovu la tie zelf.

Naast deze hor mo na le be han de ling en be staat er ook

een aan tal meer “ar ti sa na le“ met ho den voor de oes tru sin -

duc tie en syn chro ni sa tie bij de geit. Zo doet het ver schij -

nen van een (te a ser)bok in een groep gei ten, die min stens

4 tot 6 we ken vóór de start van het voort plan tings sei zoen

niet met een bok in con tact zijn ge weest, oes tra le cy cli

ont staan bin nen drie tot tien da gen. De eer ste en twee de

oes trus kun nen ech ter ‘stil’ ver lo pen, zon der dui de lij ke

oes trus symp to men. Alge meen kan ge steld wor den dat

hoe dich ter men het na tuur lij ke voort plan tings sei zoen

na dert, hoe be ter de fer ti li teit wordt. Omdat gei ten op een

dag licht af na me re a ge ren met oes trus en ovu la tie, kan

men ook ge bruik ma ken van licht re gi mes om de cy clus

van de geit te be ïnvloeden. Als de dag licht leng te in de

win ter maan den ar ti fi cieel op ge dre ven wordt met be hulp

van kunst licht, ge volgd door een plot se over gang naar

een na tuur lijk dag licht re gi me in de len te, wordt het mo -

ge lijk om van april tot juni, dus tij dens het nor ma le

anoes trus sei zoen, te kwe ken. De oes trus kan ech ter kor -

ter zijn dan nor maal en is vaak ook niet zo dui de lijk. De

plot se aan we zig heid van een bok, na dat de gei ten te rug

aan het na tuur lij ke licht re gi me wer den bloot ge steld, ver -
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Fi guur 2. ‘Short pri ming protocol’ (naar Ru bi a nes en
Men cha ca, 2003). De re gres sie van de groot ste aan we zi -
ge fol li kel, bij het be gin van de pro ge sta ge ne the ra pie, en 
de groei van de nieu we fol li cu lai re golf wor den weer ge -
ge ven in tra ject a. Wan neer de be han de ling vroeg in de
cy clus start, wordt tra ject b ge volgd: ont wik ke ling van
de op dat mo ment groot ste aan we zi ge fol li kel (na lu te o -
ly se van het CL van de vo ri ge cy clus).



hoogt de kans op suc ces. Er moe ten vol doen de lam pen

met een ge pas te licht in ten si teit ge bruikt wor den en de

bok ken moe ten aan het zelf de licht re gi me wor den bloot -

ge steld. Met dit aang epast licht re gi me kun nen af lam -

mer per cen ta ges van 50 tot 60% be reikt wor den, maar

per cen ta ges van 90% wor den ook be schre ven. Een me la -

to ni ne be han de ling ten slot te, zo als be schre ven bij het

schaap, blijkt bij de geit enk el ef fec tief in com bi na tie met

een aang epast lichtregime.

Het af ne men en be wa ren van sper ma  

Het af ne men en be wa ren van sper ma bij de bok kun -

nen ge beu ren door ge bruik te ma ken van een kunst va gi -

na (41°C) in aan we zig heid van een geit in oes trus of door

mid del van elek tro-eja cu la tie. Deze laat ste met ho de geeft

eja cu la ten met gro te re vo lu mes en la ge re sper ma con cen -

tra ties, maar de sper ma mo ti li teit wordt er niet door be ïn -

vloed. Omdat se mi naal plas ma de vi ta li teit van de sper ma to -

zoa ne ga tief bein vloedt, is het ge bruik van elek tro- eja cu la tie

niet de bes te met ho de voor sper ma-af na me. Tij dens het

voort plan tings sei zoen kan men 2 tot 7 maal per week

sper ma af ne men. Een pe ri o de van sek su e le rust tus sen de

af na men be vor dert de in vries baar heid van het sper ma.

Eén af na me be staat ge woon lijk uit twee eja cu la ten af ge -

no men met een tus sen tijd van 2 à 5 mi nu ten. De sper ma -

ka rak te ris tie ken va ri ëren erg naar ge lang het sei zoen. Het

vo lu me van het eja cu laat is groot in de herfst en de win ter

en daalt naar een mi ni mum in de len te en de zo mer. De

sper ma con cen tra tie volgt een te geng e telde trend. Ook de

kwa li teit van het sper ma is on der he vig aan sei zoen va ri a tie

waar bij de kwa li teit veel ho ger blijkt te zijn in het voort plan -

tings sei zoen dan daar bui ten. De ka rak te ris tie ken van sper -

ma van goe de kwa li teit wor den weer ge ge ven in Ta bel 1. 

Het sper ma van een bok kan, vers ge koeld, ge stoc -

keerd wor den bij een tem pe ra tuur van 4 à 5 °C, waar bij

niet-ge was sen sper ma zijn vi ta li teit en mo ti li teit be houdt

ge du ren de 5 tot 8 uur. De meest ge bruik te me dia voor het

be wa ren en verd un nen van sper ma zijn af ge room de

melk, na tri um ci traat- en tris be vat ten de vloei stof fen. Het

be wa ren van sper ma ver oor zaakt ech ter struc tu re le, bi o -

che mi sche en func ti o ne le scha de aan de sper ma to zoa.

Dit geldt in het bij zon der bij het in vrie zen, waar bij een

da ling van de mo ti li teit, vi ta li teit en be vruch tings ca pa ci -

teit wordt vast ge steld. Een spe ci fiek pro bleem bij het be -

wa ren van bok ken sper ma is het ver nie ti gen de ef fect van

se mi naal plas ma op de vi ta li teit van de sper ma to zoa in

verd un ners die ei dooi er of melk be vat ten. Voor de ei -

dooi er wordt het pro bleem toe ge schre ven aan een en zy me

uit de bul bo-ur ethrale klier, het zo ge naam de ‘egg yolk

co a gu la ting enzyme’ (EYCE). Voor de melk ligt het pro -

bleem bij een ei wit frac tie, even eens ge se cre teerd door de

bul bo-ur ethrale klier, het zo ge naam de SBUIII, dat in

aan we zig heid van melk een ster ke da ling van de mo ti li -

teit van de sper ma to zoa ver oor zaakt. Het ver wij de ren

van het se mi naal plas ma (door het eja cu laat on mid del lijk

na af na me te ‘wassen’) heeft een po si tief ef fect op het

per cen ta ge le ven de cel len en hun mo ti li teit ge du ren de

het be wa ren in ei dooi er of in melk be vat ten de sper ma ver -

dun ner. Het was sen is ech ter ing ewik keld en tij d ro vend

met bo ven dien een ze ker ver lies van sper ma to zoa tot ge -

volg. De meest ge bruik te sper ma ver dun ners zijn af ge -

room de koe melk glu co se (0,5 M) en tris glu co se ci troen -

zuur ei dooi er. Als cry opro tec tant blijkt enk el gly ce rol in

aan mer king te ko men. Het sper ma kan zo wel in pel lets

als in riet jes (0,25 – 0,50 ml) wor den ing evro ren. Riet jes

wor den ge du ren de 4 tot 5 mi nu ten ho ri zon taal ge koeld in 

stik stof dam pen, 4 tot 5 cen ti me ter bo ven de vloei ba re

stik stof. Ver vol gens wor den ze in de vloei ba re stik stof

ge dom peld (-196°C). Pel lets die nen eerst op droog ijs

ing evro ren te wor den aan –79°C om na dien in de vloei -

ba re stik stof on der ge dom peld te wor den. Het ont dooi en

van het sper ma kan het best snel ge beu ren bij een tem pe -

ra tuur van 37 °C. 

Arti fi ci ële of kunst ma ti ge in se mi na tie

Arti fi ci ële of kunst ma ti ge in se mi na tie (KI) is in com -

bi na tie met oes trus syn chro ni sa tie op we reld schaal de

meest ge bruik te tech niek uit de ge as sis teer de voort plan -

ting bij de geit. Het is een re la tief een vou di ge tech niek

met een hoog ren de ment die zeer veel heeft  bij ge dra gen

tot de ge ne ti sche voor uit gang in de se lec tie van gei ten ras -

sen. Oes trus syn chro ni sa tie ge com bi neerd met KI maakt

het mo ge lijk het ge boor te sei zoen te con cen tre ren, wat ar -

beids be spa ren de ge vol gen heeft. Op deze ma nier ont staan

ho mo ge ne pro duc tie groe pen, waard oor het een vou di ger

wordt het rant soen van de gei ten aan te pas sen aan de

melk gift. Door het ge bruik van KI kan het ge ne tisch ma te -

ri aal van een su pe rieu re bok ef fi ci ënter bin nen een po pu la -

tie ver spreid wor den, om dat een dis so ci a tie tus sen de sper -

ma-af na me en fer ti li sa tie in tijd en ruim te mo ge lijk wordt.

KI is be lang rijk in pro gramma’s waar de ge ne ti sche waar de

van een bok be oor deeld wordt via na ko me ling enon der -
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Tabel 1. Ka rak te ris tie ken van sper ma bij de bok.

Vo lu me eja cu laat

Con cen tra tie (sper ma to zoa/ml)

Goe de mo ti li teit

Nor ma le mor fo lo gie

0,5 tot 1,5 ml

2,5 - 5,0 .109/ml

70 - 90%

75 - 95%



zoek en is on mis baar om deze su pe rieu re bok ef fi cient te

kun nen in zet ten. KI kan wor den toe ge past na een na tuur -

lij ke, ge syn chro ni seer de of ge ïnduceerde oes trus. In het

eer ste ge val is een ef fi ci ënte oes trus de tec tie zeer be lang -

rijk. Hier voor kun nen ‘teasers’ ing ezet wor den. Dit zijn

bok ken die voor zien zijn van een har nas dat de in tro mis sie

van de pe nis ver hin dert. Ver der kun nen ook ge va sec to -

mi seer de bok ken of een met an dro ge nen be han del de geit

wor den ge bruikt. Op gro te, eco no misch uit ge ba te be drij ven 

wordt de voor keur ge ge ven aan in se mi na tie na oes trus syn -

chro ni sa tie of -in duc tie en dit op een voor af be paald tijd stip. 

Het tijd stip van ovu la tie, het sper ma trans port naar de ei -

lei der en de le vens duur van de man ne lij ke en vrou we lij ke

ga me ten in acht ge no men, wor den gei ten in na tuur lij ke

oes trus het best ge ïn semineerd in het be gin van de oes -

trus pe ri o de. Na oes trus syn chro ni sa tie of -in duc tie wor -

den be ter enk el die gei ten ge ïnsemineerd die bin nen de

30 uur na het ver wij de ren van de spons in oes trus zijn ge -

ko men. Gei ten die la ter in oes trus ko men, kun nen im -

mers een ver laag de fer ti li teit ver to nen. Inse mi na tie kan

plaats vin den 43 à 45 uur na het ver wij de ren van de spons. 

Ande re stu dies toon den aan dat het af lam mer per cen ta ge

kon wor den op ge trok ken van 46,3%, na één in se mi na tie

op 50 à 55 uur, naar 66,7 %, door ge bruik te ma ken van

twee in se mi na ties, op 36 en 60 uur na de ver wij de ring

van de spons. Een aan vaard ba re be vruch tings ca pa ci teit

(rond 60%) werd be ko men bij in se mi na tie met 60 tot 100

mil joen sper ma to zoa in een vo lu me van 0,2 ml. De met ho de 

vol gens de wel ke het sper ma be waard wordt, be paalt gro -

ten deels de ge pre fe reer de in se mi na tie tech niek. Hoe meer

sper ma door het be wa ren be scha digd is, hoe die per het in

de ge slachts trac tus moet wor den af ge zet om goe de be -

vruch tings re sul ta ten te be ko men. Va gi na le in se mi na tie

is enk el suc ces vol in dien vers sper ma ge bruikt wordt.

Ge koeld en ing evro ren sper ma moet in tra cer vi caal ge de po -

neerd wor den. Om goe de be vruch tings re sul ta ten (meer

dan 70%) te be ko men met ing evro ren sper ma is in tra-ute -

rie ne in se mi na tie nood za ke lijk. Bij nor ma le gei ten is het

mo ge lijk trans cer vi caal in tra-ute rien te in se mi ne ren, maar

bij be paal de gei ten (bij voor beeld jonge gei ten bij de eer ste

in se mi na tie) of bij be paal de ras sen (bij voor beeld dwerg -

gei ten) lukt dit niet en dan is la pa ros co pi sche in se mi na tie

een op tie.

Embry o trans plan ta tie (ET) na su per ovu la tie

Mul ti pe le Ovu la tie en Embryo Tran splan ta tie (MOET)

zou den the o re tisch ge zien de ar ti fi ci ële re pro duc tie tech -

niek bij uit stek kun nen zijn voor de geit om de ma ter na le

lijn be ter te be nut ten in de se lec tie. MOET is ech ter nooit

erg po pu lair ge wor den, on der an de re door de hoge kos -

ten die er aan ver bon den zijn, de chi rur gi sche ver eis ten

voor het ver za me len en de trans plan ta tie van de em -

bryo’s, maar voor al door de va ri a be le en on voor spel ba re

re sul ta ten. Deze on voor spel baar heid uit zich voor al in de

va ri a bi li teit van de su per ovu la toi re res pons, de slech te

fer ti li teit ge as so cieerd met een hoge ovu la toi re res pons

en de vroe ge re gres sie van de cor po ra lu tea. De slech te

fer ti li teit zou ge deel te lijk kun nen ver klaard wor den door

een sub op ti maal sper ma trans port in de vrou we lij ke ge -

slachts trac tus na oes trus syn chro ni sa tie of door een slech te

syn chro ni sa tie tus sen oes trus en in se mi na tie. Als mo ge lij ke

oplos sing voor het eer ste pro bleem wordt la pa ros co pi sche

in tra-ute rie ne in se mi na tie bij de do nor geit voor ge steld,

48 uur na het ver wij de ren van de spons. De goe de re sul ta -

ten die hier mee be ko men wor den, be wij zen dat de be -

vruch tings ca pa ci teit van de ei cel len niet wordt aang etast

door de FSH-be han de ling die bij su per ovu la tie ge bruikt

wordt. Als oplos sing voor de ge brek ki ge syn chro ni sa tie

tus sen oes trus en in se mi na tie wer den in de loop der ja ren

ver schil len de be han de lings pro to col len voor de do no ren

ont wik keld. Aang ezien gei ten niet het gan se jaar door

cy cle ren, wordt de go na dot ro fi ne be han de ling bij su per -

ovu la tie ge woon lijk voor af ge gaan door een pro ge sta -

geen toe die ning via een in tra va gi na le spons (zie ho ger).

Een veel ge bruikt go na dot ro fi ne is eCG dat 1 à 2 da gen

vóór het weg ne men van de spons als een een ma li ge in tra -

mus cu lai re in jec tie wordt toe ge diend aan een do sis van

1000 tot 2000 IU. Omwil le van zijn re la tief lange half -

waar de tijd re sul teert het ge bruik van eCG di kwijls in een

groot aan tal niet-ge o vu leer de fol li kels en een cor res pon -

de ren de hoge oes tra di ol pro duc tie. Dit pro bleem kan op -

ge lost wor den door een in jec tie van anti-eCG mo no klo -

na le an ti stof fen of door een in jec tie met GnRH op het

mo ment dat de oes trus aan vangt. Fol li kel sti mu le rend

hor moon (FSH) blijkt ech ter su pe rieur aan eCG. Naast

re com bi nant FSH (rFSH) zijn er zo wel por cie ne als ovie ne

hy po fy sai re pre pa ra ten op de markt (res pec tie ve lijk

pFSH en oFSH). Een na deel van FSH is de kor te half -

waar de tijd (ong eveer 5 uur), wat 6 tot 8 in jec ties met 12

uur in ter val nood za ke lijk maakt. Deze FSH-be han de ling 

start 2 à 3 da gen vóór het ver wij de ren van de pro ges te -

ron spons. Om de na de len van bei de mo le cu len te neu tra -

li se ren, wordt in Aus tra lië één in jec tie ge bruikt met een

com bi na tie van FSH en eCG (400-800 IU). Een her haal de

be han de ling met pFSH ver oor zaakt ech ter een anti-

 pFSH-res pons, wat her haal de suc ces vol le su per ovu la tie

bij de zelf de geit be moei lijkt. Een mo ge lijk al ter na tief is

het ge bruik van scha penFSH. 

Deze com bi na ties van lange pro ges te ron pri ming met

eCG of FSH hou den ech ter geen re ke ning met het feit dat

de cy clus van de geit on der he vig is aan fol li cu lai re groei -

gol ven en fol li cu lai re do mi nan tie (zie ho ger). Omdat eer -

de re stu dies het op tre den van fol li cu lai re do mi nan tie tij -
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dens de eer ste groei golf aan toon den, is het bij gei ten dus

van be lang met de sti mu la tie te star ten vóór er zich een

do mi nan te fol li kel ont wik kelt. In dit ka der werd het zo -

ge naam de “dag 0 pro to col“ ont wik keld (Fi guur 3). Op

dag 0 heb ben alle gei ten een ho mo ge ne pool van groei en -

de, klei ne fol li kels en is er geen do mi nan te fol li kel aan -

we zig. De FSH-be han de ling start op het mo ment dat de

ovu la tie via echog ra fie wordt vast ge steld of op een ogen -

blik dat be paald wordt door het feit dat de ovu la tie nor -

maal niet la ter zou op tre den dan 36 uur na de aan vang van 

de oes trus. De to ta le hoe veel heid toe te die nen FSH

wordt over zes ge lij ke do sis sen verd eeld. Sa men met de

vijf de en zes de FSH-do sis wor den twee hal ve do sis sen

PGF2á ge ge ven om lu te o ly se van het CL van de vo ri ge

ovu la tie te ver ze ke ren. Bij de aan vang van de oes trus

wordt een do sis GnRH ge ge ven. In een suc ces vol

MOET- pro gram ma is het mo ge lijk ge mid deld zes tot

acht trans plan teer ba re embryo’s per do nor geit per be -

han de ling te ver krij gen. Dit aan tal va rieert ech ter sterk

van 0 tot 30, waar bij 25% tot 50% van de do no ren zelfs

he le maal geen trans plan teer ba re embryo’s ople ve ren.

Aang ezien de kos ten per ge bo ren lam na MOET tien -

maal ho ger lig gen dan de kos ten voor een lam ge bo ren na

KI spreekt het voor zich dat de toe pas sing van deze tech -

niek enk el is weg ge legd voor de meest waar de vol le die -

ren. Het ver za me len van embryo’s bij de do nor geit kan

plaats vin den op D6-D7, door mid del van mid ven tra le la -

pa ro to mie met ex te ri o ri sa tie van de ute rus. Post ope ra tie ve

ver kle ving en kun nen ech ter het her haald ge bruik van een 

do nor com pro mit te ren. La pa ros co pie daar en te gen houdt 

een klei ner ri si co in op ver kle ving en, waard oor het wel

mo ge lijk wordt een zelf de do nor meer maals in te scha ke -

len. Voor al eer met het in va sief in za me len van embryo’s

te be gin nen, is het aang ewe zen om via echog ra fie te con -

tro le ren in wel ke mate de do nor geit op de su per ovu la toi -

re be han de ling ge re a geerd heeft. Ook het in breng en van

embryo’s (twee embryo’s/re cep tor) in de ge syn chro ni -

seer de re cep tor geit kan ge beu ren met be hulp van la pa -

ros co pie. De toe stand van het ute rie ne mi lieu op het

ogen blik van het ont vang en van de embryo’s is kri tiek

voor de verd ere leef baar heid en het in du ce ren van een

dracht. De la pa ros co pi sche tech niek is re la tief snel en de

con cep tie graad (70 à 75%) is even groot als bij het ge -

bruik van la pa ro to mie. Tran scer vi ca le em bryo trans fer

werd ook reeds uit ge pro beerd maar de suc ces ra tio van deze 

tech niek is nog te laag bij de geit.

Cry opre ser va tie van geitenembryo’s

Voor de cry opre ser va tie van geitenembryo’s werd ini -

tieel di me thyl sul foxi de (DMSO) als cry opro tec tant ge -

bruikt maar ethy leeng ly col blijkt te re sul te ren in een ho -

ge re over le vings graad van  embryo’s die zelfs die van

ver se embryo’s be na dert. Ethy leeng ly col biedt ook het

voord eel dat de embryo’s on mid del lijk na het ont dooi en

kun nen wor den ing eplant. Veel be lo ven de re sul ta ten wor -

den be ko men met de zo ge naam de ‘open pul led- straw

vitrification’ waar bij een over le vings per cen ta ge van 64%

voor geitenembryo’s wordt ge haald. Hier bij wor den de

embryo’s ‘gevitrificeerd’ of ‘verglaasd’ in aan we zig heid

van een zeer hoge do sis cry opro tec tant, waard oor bij het on -

derd om pe len in de vloei ba re stik stof geen ijs kris tal len wor -

den ge vormd zo dat de scha de aan het em bryo mi ni maal

blijft. De embryo’s wor den in de vloei ba re stik stof ge bracht

in een zeer dun riet je waard oor de tem pe ra tuur da ling ex -

treem vlug ge beurt.

In vi tro pro duc tie van embryo’s

In vi tro pro duc tie van embryo’s (IVP), waar bij oöcy -

ten in de proef buis ge rijpt en be vrucht wor den, kan een

oplos sing bie den voor som mi ge pro ble men ge as so cieerd 

met stan daard MOET-tech nie ken. Het spreekt voor zich

dat deze hoog tech no lo gi sche voort plan tings tech nie ken

slechts zijn voor be hou den voor do no ren met een uit zon -

der lijk ge ne tisch po ten tieel of voor die ren die wer den ge -

kweekt door klo ning of trans ge ne se en daard oor van

groot be lang kun nen zijn voor het we ten schap pe lijk on -

der zoek. Voor IVP kun nen zo wel oöcy ten af kom stig uit

slacht hui so va ria als oöcy ten van le ven de do nor gei ten ge -

bruikt wor den. De com bi na tie van ovum pick-up (OPU)

met IVP, zo als be schre ven bij het rund, biedt ook bij de

geit in te res san te per spec tie ven. Zo blij ken de re sul ta ten

in een vol doen de ge stand aar di seerd sys teem meer voor -

spel baar en aan min der va ri a tie on der he vig dan bij

MOET. De tech nie ken voor in vi tro ma tu ra tie (IVM) van

fol li cu lai re oöcy ten, hun “in vi tro fer ti li sa tie” (IVF) met
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in vi tro ge ca pa ci teer de sper ma to zoa en de in vi tro cul tuur

(IVC) van de re sul te ren de embryo’s zijn suc ces vol ge -

ble ken zo wel bij het schaap als bij de geit. Zo is het ong e -

veer vijf tien jaar ge le den dat de eer ste proef buis gei ten -

lam me ren het le vens licht za gen. De opbrengstratio’s

lam me ren/oöcy ten van de ver schil len de IVP-sys te men

schom me len tus sen 10% en 20%. Mer kwaar dig ge noeg

wer den geen sig ni fi can te ver schil len vast ge steld tus sen

de in vi tro em bryo-ont wik ke ling van oöcy ten af kom stig

van pre pu be ra le en van vol was sen gei ten. In com bi na tie

met een uit zon der lijk goe de res pons op de go na dot ro fi ne -

sti mu la tie bij pre pu be ra le gei ten maakt dit de com bi na tie

OPU/IVF zeer in te res sant. Het ge ne ra tie-in ter val van ge -

ne tisch waar de vol le gei ten kan met deze tech niek dras -

tisch wor den ver kort (= ‘velogenesis’). Ver der laat het

ge bruik van OPU/IVF toe na ko me ling en te pro du ce ren

van die ren waar bij KI en MOET geen op tie (meer) zijn,

zo als bij pre pu be ra le, dracht i ge, pu er pe ra le, ste rie le of

ou de re gei ten. Oöcyten ver kre gen via OPU vor men

blijk baar een goe de ba sis voor de pro duc tie van zy go ten

be stemd voor de mi cro-in jec tie van DNA en de pro duc tie 

van trans ge ne gei ten. Dit kan in te res sant zijn daar de

melk klier van de geit een uit ste ken de ca pa ci teit be zit om

pro te ïnen te syn the ti se ren. De meest ge bruik te tech niek

voor ei cel as pi ra tie bij de geit is de la pa ros co pi sche ovum

pick-up (LOPU), die reeds bij het schaap werd be schre -

ven in 1974. De tech niek werd ech ter pas op punt ge steld

na de ont wik ke ling van IVF-tech nie ken bij klei ne her -

kau wers. De ooi of geit wordt voor be reid zo als voor lapa -

ros co pi sche in se mi na tie, waar na drie tro cars in de buik -

wand wor den aang ebracht en de ab do mi na le hol te wordt

ge vuld met ge fil ter de lucht. Met een grijp tang wordt het

ova ri um in de ge schik te po si tie ge bracht voor de vi su a li -

sa tie en punc tie van de fol li kels. De pro ce du re duurt ge -

mid deld 10 à 20 mi nu ten per do nor. Omdat met deze

tech niek hoge ‘recovery rates’ kun nen wor den ge haald

(tot 80 %) kan men in een ses sie van 2 à 3 uur mo ge lijk

100 oöcy ten as pi re ren (van meer de re do no ren). Ver der

werd er ook een tech niek van echog ra fisch ge lei de, trans -

va gi na le ei cel as pi ra tie be schre ven bij de geit in rug lig

on der vol le di ge verd oving. Deze tech niek is in prin ci pe

min der in va sief dan de la pa ros co pie. Hier bij werd ge bruik

ge maakt van een 5 MHz-hu ma ne, va gi na le sec to riële

trans du cer. De ope ra tor brengt zijn mid den- en wijs ving -

er in het rec tum en pro beert de ova ria cau do la te raal van

het in ter cor nu aal li ga ment te lo ka li se ren. Indien dit

moei lijk lukt wordt de meest cau da le cer vix ring ge gre -

pen met een ste rie le for ceps en naar cau daal ge trok ken

waard oor de ute rus bi fur ca tie en de ova ria bin nen het be -

reik van de ving ers van de ope ra tor ko men. Net zo als bij

het rund kan na de fixa tie van het ova ri um en de echog ra -

fi sche lo ka li sa tie van de fol li kel de punc tie naald door het

naald ge lei dings sys teem naar vo ren wor den ge scho ven

en kan de fol li kel dwars door heen de va gi na wand aang e -

prikt wor den. De ‘recovery rates’ van de LOPU- en de

TUGA (trans va gi nal ul tra sound-gui ded as pi ra ti on)- tech -

niek blij ken niet sig ni fi cant van el kaar te ver schil len (res -

pec tie ve lijk 71,5% en 61%), maar het aan tal aang e prik te

fol li kels is wel ho ger met de LOPU- tech niek zo dat het

ge bruik van deze tech niek ook re sul teert in meer ei cel len.

CONCLUSIE

Daar waar de ge do mes ti ceer de geit in onze vee teelt -

sec tor een rand fe no meen is en voor al als hob by dier

wordt ge hou den, is zij voor vele ont wik kel de en zich ont -

wik ke len de lan den een zeer be lang rij ke bron van dier lijk

ei wit. De sei zoeng ebon den voort plan ting ver sterkt de

mo ge lij ke voord elen van het toe pas sen van ge as sis teer de 

voort plan tings tech nie ken om het voor plan tings sei zoen

te ver leng en en/of om het ge ne tisch po ten tieel van waar de -

volle die ren maxi maal te be nut ten. De meest voor de

hand lig gen de tech nie ken zijn kunst ma ti ge in se mi na tie,

al of niet in com bi na tie met bron stin duc tie en -syn chro ni -

sa tie. Deze laat ste tech nie ken wor den op com mer ci ële

be drij ven aang ewend om dat ze de moei lij ke bron stwaar -

ne ming ver ge mak ke lij ken en een in se mi na tie op een

voor af be paald tijd stip mo ge lijk ma ken. Su per ovu la tie

en em bry o trans plan ta tie ken nen een wis se lend suc ces

om wil le van de sterk va ri a be le res pons op de hor mo na le

sti mu la tiet he ra pie en de nood zaak tot chi rur gi sche in ter -

ven tie bij het over plan ten van de embryo’s. De in vi tro

pro duc tie van embryo’s uit gaan de van slacht hui so va ria

of van ei cel len die wer den be ko men na la pa ros co pi sche

fol li kel as pi ra tie le vert vol doen de re pro du ceer ba re re sul -

ta ten. Het spreekt ech ter voor zich dat deze tech niek is

weg ge legd voor deze do no ren van de bes te ge ne ti sche

kwa li teit. Het kor te ge ne ra tie-in ter val maakt van de mul -

ti pa re geit een in te res sant doel dier voor het kloon on der -

zoek. Het feit dat de geit re la tief mak ke lijk vreem de stuk -

jes ge noom in haar er fe lijk ma te ri aal laat in plan ten, in

com bi na tie met een vol doen de ei wi tex pres sie in de melk, 

maakt van de geit een in te res sant doel dier voor de trans -

ge ne se.
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