332 Vraag en antwoord

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2017, 86

MASTITIS BIJ ZOOGKOEIEN
VRAAG
“Tijdens een vervanging werd ik geconfronteerd met het volgende probleem:
Een zeer goed charolaisvleesvee-bedrijf heeft
al drie jaar te kampen met uierontsteking bij
een dertigtal koeien op een totaal van honderd.
De kalvingen zijn gegroepeerd in november en
december. De kalveren worden gespeend in augustus. Later spenen is bijna niet mogelijk omdat de kalveren te groot worden en vast raken
in het voederatelier. De boer heeft een jaar preventief droogzetters gebruikt zonder resultaat
wegens de hoeveelheid melk die nog aanwezig
was in de uier. De koeien worden kort binnengehaald om te spenen en enkele dagen op stro
gezet. De boer zou volgend jaar een homeopathisch middel gebruiken op basis van salie. Wat
kan er eventueel in het management gewijzigd
worden? Hoe kunnen zoogkoeien drooggezet
worden die extensief gehouden worden?
Bijkomende info:
De koeien hebben geen koorts, de mastitis
blijft beperkt tot een warm, gezwollen, rood
kwartier en komt onmiddellijk na het spenen op.
Er werd geen analyse uitgevoerd.
De koeien komen binnen in de stal de dag
van het spenen en gaan terug op de wei drie dagen erna. Tijdens het verblijf in de stal worden
de koeien dagelijks grondig gecontroleerd en
behandeld indien nodig. Er wordt niet systematisch een droogzetter gebruikt (dit is te kostelijk
voor een charolais en wordt op geen enkel bedrijf in die streek gedaan). Als het kwartier echter rood en gezwollen is, dan wordt wel een
droogzetter (orbenin) gebruikt, wat voldoende
is. Er wordt zelden een ander antibioticum gegeven. Er zijn vliegen aanwezig in de stal, maar
niet in opvallende hoeveelheid.
Ik ben dus op zoek naar een betere aanpak
van spenen. Een antibioticabehandeling werkt,
maar de boer vraagt naar een methode om geen
behandeling meer te hoeven uitvoeren.”
ANTWOORD

Mastitis bij zoogkoeien rond het droogzetten op
bedrijfsniveau is een weinig voorkomend probleem
waarover nog geen wetenschappelijke publicaties
verschenen zijn.
In eerste instantie is het belangrijk om te weten
waarom de koeien klinische mastitis doormaken. De
belangrijkste oorzaak is vermoedelijk een te hoge
infectiedruk, mogelijk in combinatie met een verminderde weerstand van de dieren. Zoogkoeien van

vleesveerassen zijn doorgaans minder gevoelig voor
uierinfecties dan melkkoeien. Tekorten aan vitaminen of mineralen bij dieren die op een enkelvoudig
rantsoen gehouden worden of bepaalde infectieuze
aandoeningen, bijvoorbeeld BVD-virus, kunnen er
wel voor zorgen dat een beperkte infectiedruk die in
normale omstandigheden geen problemen geeft toch
tot klinische problemen kan leiden. Vooral een tekort
aan vitamine E en selenium werd reeds veelvuldig
in verband gebracht met klinische mastitis. Bij twijfel zouden er het beste van enkele dieren bloedstalen
worden genomen voor de bepaling van het vitamine
E- en het seleniumgehalte.
Het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op
melkstalen van dieren die klinische mastitis doormaken, is in dit geval noodzakelijk om inzicht te krijgen
in welke mastitisverwekkers een rol spelen en waar
de oorzaak van de problemen ligt. Het lijkt ons erg
waarschijnlijk dat zogenaamde omgevingsgebonden
kiemen een rol spelen en dat de preventiemaatregelen
zich vooral zullen moeten toespitsen op de hygiëne
van de potstal. Infecties met bijvoorbeeld Streptococcus uberis zijn vaak voorkomend in potstallen
met stro, maar onderzoek heeft ook aangetoond dat
op sommige weiden een hoge besmetting met deze
kiem kan aanwezig zijn. Bij het spenen (en droogzetten) dringen er wel bacteriën de slotgaten en het
tepelkanaal binnen, maar de koeien kunnen deze infecties meestal goed overwinnen, waardoor er zelden
klinische mastitis ontstaat. De hygiëne in de potstal en
op de weide is dus vermoedelijk cruciaal in de preventie. Zeker op het moment van spenen en de eerstvolgende dagen is dit het belangrijkste aandachtspunt. De
melkproductie gaat immers nog even door, waardoor
de druk in de uier toeneemt en bijgevolg ook de druk
op het slotgat. Het slotgat kan hierdoor een beetje
open komen te staan, met het binnendringen van kiemen uit de omgeving tot gevolg. Daarnaast is ook het
‘uitspoelend’ effect niet meer aanwezig wanneer de
koeien niet meer gezoogd worden, zodat de kiemen
meer tijd hebben om zich te vermenigvuldigen in een
uier die op dat moment nog goed gevuld is met melk
(en dus voedingsstoffen). Indien bij het onderzoek van
de dieren zou blijken dat er de eerste dagen na het
spenen melk lekt, kan ook overwogen worden om de
koeien te rantsoeneren in de week vóór het spenen zodat de melkproductie sterkt verminderd is op het moment van droogzetten.
Om een potstal met stro voldoende proper en droog
te houden dient twee keer per dag het bevuilde stro
verwijderd en vervangen te worden door proper en
droog stro. Bovendien moet ervoor gezorgd worden
dat er geen overbezetting en voldoende ventilatie is
in de potstal. Ook het inbrengen van het droogzetpreparaat moet zo proper mogelijk gebeuren, waarbij de
speentop zorgvuldig gereinigd en ontsmet wordt, om
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te vermijden dat er via deze weg (nog meer) kiemen
ingebracht worden.
Gezien de dieren gespeend worden in de zomerperiode, moet er ook rekening gehouden worden met
de overdracht van kiemen via vliegen of andere insecten. Staphylococcus aureus, Trueperella pyogenes
of andere kunnen door deze vectoren mechanisch
overgedragen worden tussen verschillende dieren.
Wanneer uit het bacteriologisch onderzoek zou blijken dat deze kiemen ook aan de basis liggen van de
klinische gevallen is een zorgvuldige vliegenbestrijding noodzakelijk, bijvoorbeeld via pour-on producten.
Bijkomende maatregelen die kunnen overwogen
worden, zijn het gebruik van een speensluiter of het
dippen van de tepels met een barrièredip op het moment van spenen en de eerste tien dagen erna. Bij
het gebruik van een inwendige speenafsluiter wordt
eenmalig een kunstmatige ‘plug’ ingebracht via het
slotgat die een fysieke barrière vormt tegen binnendringende bacteriën. Deze plug blijft in principe aanwezig tot de eerste melkbeurt na de volgende partus,
waardoor ook nieuwe infecties rond deze periode
voorkomen worden. Bij een uitwendige speenafsluiter of een barrièredip wordt een film aangebracht over
het slotgat. Het voordeel van een uitwendige speenafsluiter is dat deze slechts tweemaal moet aangebracht
worden om de kritieke periode van de eerste tien da-
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gen na het spenen te overbruggen, terwijl een barrièredip het beste om de 12 uur gedurende tien dagen wordt
aangebracht, wat uiteraard erg arbeidsintensief is.
Aangezien er in de vraagstelling ook vermeld
wordt dat het probleem niet onder controle was bij
gebruik van antibioticumhoudende droogstandpreparaten, moet de nadruk in eerste instantie liggen
op het voorkomen dat de uiers geïnfecteerd worden.
Daarnaast kan bij het bacteriologisch onderzoek van
de melkstalen ook een antibiogram aangevraagd worden om na te gaan of het spectrum van het gebruikte
antibioticum geschikt is en of er resistentie voorkomt
bij de meest frequent geïsoleerde kiemen tegen de gebruikte molecule.
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TRICHOMONAS: EEN OORZAAK VAN INFERTILITEIT BIJ DE KAT?
VRAAG
“Kan trichomonas een oorzaak zijn van infertiliteit bij de kat?”
ANTWOORD

Infertiliteit bij de kattin kan infectieuze en nietinfectieuze oorzaken hebben. Een kattin die een normale cyclus heeft en een normale dekking heeft gehad
en toch niet drachtig wordt, is een uitdaging voor de
practicus (Axnér et al., 2008).
Infectieuze oorzaken van infertiliteit bij de kat zijn
bijvoorbeeld een infectie met het feliene leukemievirus (FeLV) en het feliene immunodeficiëntievirus
(FIV). Een bacterie die vaak wordt geassocieerd met
infertiliteit bij de kattin is Chlamydophila felis. Echter, een causaal verband werd nog niet aangetoond.
In sommige gevallen worden bij de kat bacteriën,
zoalsE. Coli, Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Pseudomonas, Mycoplasma en Ureaplasma,
aangetroffen in de uterus tijdens de oestrus. Bacteriële sepsis kan resulteren in endometritis, placentitis
en foetale infectie met abortus en zwakke neonaten tot
gevolg (Lein, 1988). Bij de hond kan fertiliteit tevens
veroorzaakt worden door subklinische endometritis
maar bij de kat is de incidentie niet bekend. Het is

daarom moeilijk om te besluiten of subklinische endometritis bij de kat ook een belangrijke oorzaak is
van infertiliteit (Axnér et al., 2008). Tenslotte wordt
toxoplasma geassocieerd met transplacentaire infectie, placentitis en foetale infectie met foetale sterfte,
abortus en zieke neonaten tot gevolg.
Katten zijn geïnduceerde ovulatoren en anovulatoire cycli kunnen een potentiële oorzaak zijn van
infertiliteit bij de kat. Zo leidt een enkele dekking tijdens vroege oestrus zelden tot ovulatie. Verschillende
keren dekken tijdens midden oestrus verhoogt de kans

Figuur 1. T. foetus-organismen in uterusvocht van een
exotische korthaar met nymfomanie (fasecontrastmicroscopie, 400x vergroot) (Uit: Dahlgren et al., 2007).
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op ovulatie. Schildklieraandoeningen werden tot nu
toe niet in verband gebracht met infertiliteit bij de kat.
Bij de mens en de hond is het een mogelijke oorzaak
van infertiliteit maar ook bij de hond is er nog maar
weinig specifiek onderzoek gebeurd. Cysteuze endometriumhyperplasie is een belangrijke oorzaak van
infertiliteit bij meerdere diersoorten. Het komt ook
voor bij de kattin en ontstaat na herhaalde cycli door
de repetitieve invloed van oestradiol en progesteron
(Axnér et al., 2008). Stress kan bijdragen tot infertiliteit bij de kat. Het induceert de productie van cortisol
door de bijnieren. Cortisol is negatief voor de fertiliteit en dracht en kan leiden tot anovulatie, foetale
resorptie of abortus (Axnér, 2008).
Tritrichomonas foetus (T. foetus) wordt geassocieerd met infertiliteit bij de kat. T. foetus is een flagellaat die in het gastro-intestinale en genitale stelsel van
verschillende diersoorten voorkomt. Het veroorzaakt
vaginitis, endometritis, embryonale resorptie, abortus
en pyometra bij koeien en leidt tot infertiliteit. Bij
de stier verloopt de infectie meestal asymptomatisch
(Dahlgren et al., 2007).
Bij de kat veroorzaakt T. foetus chronische dikkedarmdiarree, vooral bij katten die leven in een omgeving met een hoge infectiedruk en een grote kans
hebben op orofecale opname (Dahlgren et al., 2007).
Het wordt vaker gezien bij raskatten dan bij kruisingen (Gray et al., 2010). De exacte oorsprong van T.
foetus-infectie bij de kat is niet bekend (Gray et al.,
2010). Wellicht ontstaat een uteriene infectie met T.
foetus uit een gastro-intestinale infectie met de parasiet. Echter, een ascenderende infectie via de cervix is
ook mogelijk (Dahlgren et al., 2007).
Tot 2007 werden er geen gevallen over T. foetusinfectie van de genitale tractus bij de kat beschreven.
Dahlgren et al. (2007) rapporteerden voor het eerst
een geval van T. foetus-infectie van de genitale tractus
bij een exotische korthaar. De kattin werd aangeboden
met nymfomanie en werd gedurende zes weken orale
anticonceptie toegediend (medroxyprogesterone-acetaat 5 mg). Ovariële cysten werden vermoed, maar
tijdens chirurgie werden er geen gevonden. De uterus
was echter gevuld met roodbruin vocht. Via microscopisch onderzoek werd T. foetus in het vocht aangetoond (Figuur 1). Deze kat had geen voorgeschiedenis
van diarree. De kattin werd wel gedekt door een kater
die T. foetus uitscheidde via de feces. Een seksueel
overdraagbare infectie kon dus niet uitgesloten worden (Dahlgren et al., 2007).
Gray et al. (2010) onderzochten bovendien in welke mate T. foetus betrokken is bij problemen van de
genitale tractus van katten. Dit onderzoek werd uitgevoerd in kattenfokkerijen waar een hoge infectiedruk van T. foetus bekend was. Alle 61 katten ondergingen ovariohysterectomie, waarna de uteri werden
onderzocht op T. foetus. Geen enkele uterus bevatte
aantoonbare T. foetus, zelfs niet bij katten met een colicale T. foetus-infectie of deze met een aandoening
van de uterus (pyometra en endometritis). Daarnaast
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waren er geen verschillen tussen katten met en zonder
T. foetus-infecties wat betreft de nestgrootte, het mortaliteitspercentage van de kittens en de aanwezigheid
van congenitale defecten. Op basis van deze gegevens
besloten Gray et al. (2010) dat er geen bewijs is voor
kolonisatie van T. foetus in het genitale stelsel bij de
kat. De overdracht van deze parasiet via seksueel contact en het belang van deze parasiet voor infertiliteit
bij de kattin worden tevens weinig waarschijnlijk geacht.
Door het geringe aantal studies is het niet mogelijk
om een definitief besluit vast te leggen. In de casereport van Dahlgren et al. (2007) wordt gesuggereerd
dat trichomonas een oorzaak kan zijn van pyometra
maar enkel indien er een predisponerende factor zoals
het gebruik van anticonceptie aanwezig is. De studie
van Gray et al. (2010) heeft uitgewezen dat het zeer
zeldzaam is dat T. foetus wordt gevonden bij katten
met uterusaandoeningen en dat isolatie van de kiem
uit het genitale stelsel niet lukt ondanks de aanwezigheid van T. foetus in de omgeving.
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