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GLUCOSE-ABSORPTIE BIJ ZEUGEN IN LACTATIE
VRAAG
Zeugen werpen meer biggen dan vroeger,
waardoor er meer vraag is naar melk door de
biggen. Tijdens de colostrale fase is colostrum
continu beschikbaar voor de biggen. Hierna
wordt de melkgift cyclisch, met tijdsintervallen
van 45 tot 60 minuten tussen twee zoogbeurten.
De zeugen krijgen twee à drie keer per dag voer.
Is het mogelijk dat de zeugen op het einde van
de “voer”-intervallen hypoglycemie ontwikkelen en minder melk produceren en slomer zijn,
waardoor er meer biggen dood liggen? Zo ja,
zijn hypoglycemie en de eventuele lagere melkproductie te voorkomen door meer voerbeurten
en/of de samenstelling van het voer aan te passen?
ANTWOORD

De eerste 48 uur na de start van de partus ondergaat de melkkliersecretie grote veranderingen, zowel
op het vlak van samenstelling als op het vlak van beschikbaarheid. De samenstelling wordt hier niet verder besproken. De auteurs verwijzen daarvoor naar
Csapo et al. (1996). De beschikbaarheid van melkkliersecreet kent een behoorlijk typisch patroon. De
eerste 15 uur na de start van de partus is er een continue beschikbaarheid van colostrum. De opstart van de
melkproductie wordt waargenomen 24 tot 40 uur na
de start van de partus. De periode tussen deze twee fases wordt gekenmerkt door een zeer beperkte aanwezigheid van melksecreet. Hoogstwaarschijnlijk speelt
de hoeveelheid oxytocine in het bloed van de zeug
hier een rol. Het oxytocinegehalte is hoog tijdens de
eerste fase onder invloed van de ferguson-reflex en
tijdens de laatste fase onder invloed van de zuigstimulus. Het opstarten van de laatste fase varieert sterk
tussen zeugen (gemiddeld 36 uur, spreiding van 24 tot
40 uur na de start van de partus). Het blijft onduidelijk
hoe dit komt. Voedersamenstelling, voederopname, lichaamsgewicht, spekdikte, partusduur en nestgrootte
lijken hier geen effect op te hebben (Theil, 2015). De
laatste fase wordt gekenmerkt door zoogbeurten die
gemiddeld om de 40 minuten plaatsvinden (Fisette
et al., 2004). Het aantal zoogbeurten per dag neemt
toe tijdens de lactatie van gemiddeld 17 op dag twee
tot wel 35 op dag tien. De hoeveelheid opgenomen
melk per zoogbeurt neemt in dezelfde periode ook toe
van gemiddeld 30 tot meer dan 50 gram (Campbell en
Dunkin, 1982; Jensen et al., 1991). Het effectief beschikbaar zijn van melk tijdens een zoogbeurt beperkt
zich tot 10-15 seconden (Fraser et al. 1980) en de
melkklier heeft zich na een zoogbeurt terug met melk
gevuld na ongeveer 35 minuten (Spinka et al. 1997).
Door het melkgiftpatroon is het duidelijk dat er tij-

dens de lactatie een continue aanvoer van nutriënten
naar de melkklier moet zijn. Tijdens toplactatie wordt
50% van wat de zeug via het voeder aan energie en
stikstof opneemt via de melk aan de biggen doorgegeven (Theil et al., 2004). Glucose is, als belangrijkste
precursor voor lactose, essentieel voor een goede
melkproductie omdat lactose een osmotische functie uitoefent en dus water in de melk trekt (Boyd en
Kensinger, 1998; Leong et al., 1990). Om voldoende
glucose naar de melkklier te sturen, maakt de zeug
gebruik van insuline-afhankelijke en insuline-onafhankelijke glucosetransporters. Deze transporters
hebben respectievelijk wel of geen hulp nodig van insuline om glucose vanuit de bloedbaan naar de cel te
transporteren. De melkklier wordt gekenmerkt door
hoofdzakelijk insuline-onafhankelijke glucosetransporters, terwijl spier- en leverweefsel van de zeug
eerder gekenmerkt wordt door insuline-afhankelijke
glucosetransporters. Elke zeug ontwikkelt vanaf het
laatste trimester van de dracht een bepaalde mate van
insulineresistentie. Dankzij dit natuurlijk fenomeen
wordt glucose dus automatisch meer naar de melkklier gestuurd dan naar de maternale weefsels. Hetzelfde principe geldt trouwens ook om meer glucose
richting biggen te sturen (Père et al., 2000; 2007).
Onderzoek naar de efficiëntie van glucose-absorptie door de melkklier is beperkt. De methode om dit
in kaart te brengen is gebaseerd op het meten van
concentratieverschillen tussen de arteriële aanvoer en
de veneuze afvoer van de melkklier. Door het uitgebreide vaatstelsel bij de zeug zijn dit zeer complexe
studies en het meeste werk dateert van enkele decennia geleden (Farmer et al., 2008). De extractie van
glucose aan het bloed door de melkklier is ongeveer
20-30% (Farmer et al., 2008). Vlak na een voederbeurt is het arterio-veneus verschil dubbel zo groot
als 16 uur na een voederbeurt. De glucose-extractie
is dus hoger (maar met telkens 20% extractie even efficiënt) vlak na een voederbeurt. Dit gaat echter ook
gepaard met een verhoogde vetsynthese in de melkklier (Dourmad et al., 2000). Het is onduidelijk of
en welk aandeel van de verhoogde glucose-opname
ook voor lactose en dus voor melkvolume gebruikt
wordt. Waarschijnlijk wordt de extra glucose eerder
gebruikt om de andere biochemische processen in
de melkklier te ondersteunen (Dourmad et al. 2000).
Intraveneuze glucose-injecties verhogen de glucoseopname door de melkklier niet (Holmes et al., 1988).
Wanneer al deze zaken samen gelegd worden, lijkt het
dus onwaarschijnlijk dat eenzelfde hoeveelheid voeder per dag verdeeld over twee tot drie, dan wel over
nog meer maaltijden, effect zal hebben op de totale
melkproductie.
In het onderzoekscentrum van Nutreco hebben de
auteurs de mogelijkheid om zeugen tijdens lactatie
een bepaalde hoeveelheid voeder aan te bieden die ze

54

naar eigen wil kunnen opnemen gedurende de dag (cf.
voedersysteem Schauer). Wanneer de zeugen tijdens
deze periode ad libitum eten, wordt vastgesteld dat een
maaltijd gedurende de volledige lactatie steeds bestaat
uit ongeveer 900 gram voeder. De zeug stuurt haar
totale opname via het aantal maaltijden per dag en dat
schommelt tussen de zeven à twaalf vrijwillige voederbeurten per dag. Wanneer de totale voederopname per
dag beperkt wordt volgens klassiek geldende voederschema’s, worden vooral in de ochtend zeer grote
maaltijden (>2kg) waargenomen, gevolgd door één
kleinere maaltijd later op de dag. Het schrok-effect
dat in de ochtend gezien wordt, is een sterke indicatie van hongergevoel bij deze zeugen. Daarenboven
wegen biggen die tot een ad libitum-groep behoren
bij het spenen ongeveer een halve kilo zwaarder (7,62
vs 7,1kg, P<0,05). Meerdere voederbeurten en onbeperkte voedergift lijken dus de fysiologische voorkeur
weg te dragen van zeugen. Met betrekking tot de groei
van biggen leidt dit ook tot een hogere totale melkgift
tijdens lactatie.
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