
D
ubbelbespiering (DM) kom 
alreeds in Suid-Afrikaanse 
vleisbeesrasse voor. Dubbel-
bespierde diere toon oorma-
tige bespiering, veral in die 

agterkwart, en het ’n hangkruis met ’n stert-
wortel wat hoog sit. Die diere het dikwels ’n 
fyn, dun beenstruktuur en regop hakke, wat 
veroorsaak dat hulle moeilik beweeg.

Diere wat erge dubbelbespiering het, is 
wanfunksioneel in uiterste toestande. Hulle 
het heelwat gesondheids-, vrugbaarheids- 
en kalwingsprobleme wat gespesialiseerde 
sorg vereis, en oorleef moeilik. Hulle vereis 
spesiale rantsoene vir groei en die vleis 
moet ook spesiaal behandel word.
  
Oorerwing van dubbelbespiering 
Miostatien is die proteïen wat spiergroei 
in jong diere op die regte ouderdom laat 
ophou. Die kenmerkende eienskappe 
bekend as die dubbelbespieringsindroom 
word veroorsaak wanneer miostatien 
gedeeltelik of heeltemal onaktief is, en die 
dier se spiere aanhou groei. Dit is ’n geen 
wat algemeen in beeste en ook ander 
diere voorkom, en daar is verskeie vorms 
(mutasies) van dieselfde geen. Dit lyk ook 
asof die uitwerking van dieselfde mutasie 
in verskillende rasse kan verskil.

Die miostatien-mutasies is resessief, 
wat beteken dat die dier die mutasie van 
beide ouers moet kry om die sindroom te 
toon. Die resessiewe aard beteken ook dat 
die draerdier (wat die mutasie net van een 
ouer gekry het) normaal vertoon, hoewel 
sommige mutasies as gedeeltelik reses-
sief beskou word en dus wel tekens van 

dubbelbespiering in die draer veroorsaak.
Nege mutasies word tans by roetine-

toetse ingesluit wat deur SA Stamboek se 
genomiese dienste aangebied word. Drie 
van dié mutasies kom veral baie algemeen 
voor. Die nadelige mutasies, naamlik nt821 
en Q204X, veroorsaak erge simptome.

Die F94L-mutasie is egter nie so erg 
of nadelig nie, en staan as die “winsgeen” 
bekend omdat diere wat albei hierdie 
mutasie dra ’n hoër vleisgehalte en geen 
negatiewe uitwerkings soos kalwingspro-
bleme, laer vrugbaarheid of langlewend-
heid toon nie. F94L is algemeen in die 
Limousin-ras en dubbelbespiering kom in 
die meeste van dié diere voor. 

Hoewel die nadelige dubbelbespie-
ringsmutasies in Suid-Afrika voorkom, is 
enige moontlike ras-uitwerking van draers 
nog geensins bepaal nie. Telers word ook 
aangeraai om nie elke goed gespierde dier 
as dubbelbespierd te beskou nie – diere 
moet getoets word om hul DM-status te 
bepaal. Die enigste manier om ’n dier se 
DM-status en die mutasie wat betrokke is 
te bepaal, is met ’n DNS-toets.

Implikasies in ’n kudde
Die geboorte van ’n dubbelbespierde kalf 
beteken dat hy eintlik verlore is, omdat hy 
hoogs wanaangepas is. Draers word ook nie 
maklik op sig uitgeken nie, wat dus beteken 
dat draers onwetend as teeldiere gebruik 
word en dat die geen in ’n kudde wegge-
steek kan wees indien daar slegs draers is.

Indien ’n draerbul onwetend gebruik 
word, sal die helfte van sy kalwers ook draers 
wees. Sowat die helfte van sy dogters wat as 

vervangingsverse gehou is, is dus ook draers. 
’n Draerbul op ’n draerkoei het ’n 25% kans 
om ’n DM-kalf te kry, en ’n 50% kans om nog 
meer draers te teel. Daar is ook ’n 25% kans 
om weer  “skoon”  nageslag te teel. Draers 
wat aan ander stoetkuddes verkoop word, sal 
die DM-geen ook na daardie kuddes versprei.

Moet ek my hele kudde laat toets?
Om die geboorte van dubbelbespierde 
kalwers te verhoed, moet slegs skoon bulle 
gebruik word. Die gebruik van ’n skoon 
bul op ’n draerkoei sal nie ’n DM-kalf tot 
gevolg hê nie, maar het wel ’n 50% kans op 
’n draerkalf. Alle bulle wat gebruik word, 
behoort dus getoets te wees.

Wat die res van die kudde betref, is daar 
twee opsies:
• Toets net alle kalwers wat as teeldiere 

verkoop word, om seker te maak dat 
hulle nie draers is en so die mutasie na 
ander telers versprei nie.

• Toets al die koeie, of minstens die dog-
ters van bekende draers. Die draerkoeie 
se status is dan bekend, en net hulle 
kalwers wat as teeldiere verkoop word 
hoef getoets te word. 

Die miostatien-toets kan saam met die 
Logix genomiese toets op haarmonsters 
gedoen word. Kontak Elsa van den Berg 
van SA Stamboek by elsa@studbook.co.za 
in hierdie verband.

Vir meer inligting, skakel dr Helena Theron 
by 082 376 2483 of stuur ’n epos  

aan helena@studbook.co.za. 

Vir meer inligting, kontak SA Stamboek 
by www.studbook.co.za,

info@studbook.co.za of 051 410 0900.
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