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SAMENVATTING

In deze ca su ïstiek wordt een fa taal ge val van acu te adem nood bij een vol was sen rund be schre ven. De di -

rec te aan lei ding was waar schijn lijk een acu te toxe mie als ge volg van het vrij ko men van ab ce sin houd in de

cir cu la tie. De lijk schou wing toon de een beeld van sep sis, waar bij Kleb siel la oxy to ca be trok ken was.

ABSTRACT

A fatal case of respiratory distress in a three-year-old Holstein Friesian cow is reported. The acute laboured

breathing originated from multiple abscesses ruptured in the lungs. Autopsy revealed a septic nature of the infection

with involvement of the coliform Klebsiella oxytoca

INLEIDING

Acu te adem nood bij vol was sen run de ren komt niet 

vaak voor, maar kan aan tal van on der lig gen de oor za -

ken te wij ten zijn (Wil son en Lof stedt, 1996). Aan de

hand van een prak tijk voor beeld wordt in dit ar ti kel

een be na de rings wij ze voor ge steld om tot een oor za -

ke lij ke di ag no se te ko men. Niet te gen staan de de acu te 

symptomatologie werd tij dens het on der zoek dui de -

lijk dat het dier leed aan een chro ni sche ziek te.

CASUÏSTIEK

Anam ne se

 Een drie jaar oude Hol stein Frie si an koe werd

aang ebo den op de fa cul teit Dier ge nees kun de met

acu te adem nood. De koe was op het ein de van de lac -

ta tie (dag pro duc tie van 8 li ter) en niet drach tig. Na de

avond melk beurt werd het dier kreu nend in la te ra le

de cu bi tus aang etrof fen met symp to men van acu te

adem nood. Ondanks een suf fe al ge me ne in druk, kon

de koe ge mak ke lijk recht ge jaagd wor den voor verd er 

on der zoek. Zo wel de adem ha lings fre quen tie als het

hart rit me was dui de lijk ver hoogd en de rec ta le tem pe -

ra tuur be droeg 38,7°C. Bij aus cul ta tie wer den reu tels

ter hoog te van de trachea ge hoord. Er wa ren geen

darm ge lui den te ho ren. Bij ko mend on der zoek waar -

on der rec taal on der zoek, slok darm son da ge en een

buik punc tie le ver de geen bij ko men de in for ma tie op.

De prak ti se ren de die ren arts had het dier reeds een

spas mo ly ti cum ge ge ven (Bus co pan Com po si tum ad

us. vet., Boeh ring er Ingelheim).

Kli nisch onderzoek

De koe was vrij ma ger, stond bij aank omst met ge -

strek te hals en ver toon de een ab do mi na le adem ha ling 

met een fre quen tie van 55/min. Ze hoest te spon taan,

had een se reu ze neus vloei en bij aus cul ta tie hoor de

men ver sterkt ve si cu lair ade men. De lym fe kno pen

wa ren niet op ge zet en de rec ta le tem pe ra tuur be droeg

38,2°C. Bij aus cul ta tie van het hart werd geen bij ge -

ruis ge hoord, de fre quen tie was 100/min. De slijm -

vlie zen wa ren roze en de ca pil lai re vul lings tijd was

min der dan 2 se con den. De bei de jugularisvenen wa -
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ren dui de lijk op ge zet en ver toon den een ve nen pols.

Bij on der zoek van het spijs ver te rings stel sel wer den

een ver hoog de speek selvloei (on be kend of de ver -

hoogde vloei door een hogere pro duc tie of door

minder doorslikken veroorzaakt was), verminderde

pens- en darm ge lui den en klots ge lui den (rech ter -

flank) op ge merkt. Rec taal on der zoek toon de een zeer

gro te ing edroog de pens aan, ter wijl de mest con sis ten -

tie nor maal was. De len den re flex en schof tre flex wa -

ren nor maal, ter wijl de stok proef licht po si tief was.

De pijn proef ter hoog te van de 10de rib was ne ga tief.

Ra di og ra fie en en dos co pie

Op echog ra fie wa ren een di la ta tie van het rechter

hart en een lich te lek ka ge ter hoog te van de tri cus pi -

da lis klep te zien. Op de link er en rech ter long te ken -

den zich ver schei de ne ko meet stra len af. In de tho rax

zat wat vrij vocht en de vis ce ra le pleura was on re gel -

ma tig. Het le ver veld werd ge ty peerd door mul ti pe le

echo ge ne zo nes. De le ver was even eens sterk ge -

stuwd en de gal blaas leek di kwan dig. De net maag was 

nog con trac tiel.

Bij en dos co pie wa ren er geen ab nor ma li tei ten te

zien in de bo ven ste lucht we gen.

Ana ly sen

Een bloedgasanalyse leverde de volgende waarden 

op: pCO2 : 57,7 mmHg, HCO3
- : 27,8 mEq/l, een base

excess van 4,6 mEq/l en een arterieel zuurstofgehalte

van 64 mmHg. De hematocriet bedroeg 250ml/l, het

totaal serumeiwitgehalte bedroeg 84g/l, met een geste -

gen gammaglobulinegehalte (40%). Ureum en het

totaal aan bilirubine waren licht gestegen evenals de

spier enzymen (CPK, AST) en γGT (36mU/ml). De

telling van de witte bloedcellen bedroeg 16400 per

mm3 (normaal tussen 6000 en 9000).

De uri ne was hel der geel en had een nor ma le pH en

den si teit van res pec tie ve lijk 6 en 1,024. Bij con tro le

van de uri ne met een uri ne stick be droeg het ei wit ge -

hal te 2,1 g/l, de test voor ke to nen en he mog lo bi ne was 

negatief.

Als aanvullend onderzoek werd onder echografische

begeleiding een percutane leverpunctie uitgevoerd waar -

bij etter werd geaspireerd en doorgezonden voor bacte -

riologisch onderzoek. Klebsiella oxy toca werd hieruit

als reincultuur geïsoleerd.

Ver moe de lij ke di ag no se en prog no se

Zo wel het kli nisch on der zoek als het echog ra fisch

on der zoek wees in de rich ting van long- en le ver aan -

tas ting. Le ver punc tie en bloed on der zoek

sug ge reerden een chro nisch bac te ri ële ont ste king als

on der lig gen de oorzaak.

Van we ge de slech te al ge me ne toe stand van het

dier, het lage ar te ri ële zuur stof ge hal te en het chro -

nisch ont ste kings beeld werd het dier de vol gen de dag

ge ëuthanaseerd en voor lijk schou wing aangeboden.  

Au top sie en his to lo gie

Ter hoog te van de long en wer den al ve o lair em fy -

seem en mul ti pe le ver sprei de ab ces sen ge von den,

voor al ter hoog te van de api ca le kwab ben. De bron -

chi a le lym fe klier was sterk op ge zet. Ook in de le ver

wa ren mul ti pe le ver sprei de ab ces sen aan we zig waar -

bij één mid del groot ab ces druk uit oe fen de op de vena

cava. Ter hoog te van het pe ri ton eum wa ren dif fuus

verspreide bloedingen te zien (sepsisbeeld).

Bij his to lo gisch on der zoek ver toon den de long en

een ne cro ti se ren de pneu mo nie met ster ke fi bro se.

Een hy per plas ti sche lym fa de ni tis werd ge von den in

de bron chi a le lym fe klier. Bij ko mend bac te ri o lo gisch

on der zoek van de long en de bronchiale lymfeklier

was negatief.

DISCUSSIE

De oorzaken van acute dyspneu bij een volwassen

rund kunnen onderverdeeld worden in respiratoire oor -

zaken, cardiovasculaire aandoeningen, neuromus cu -

laire aandoeningen en metabole/fysische of psy -

chische oorzaken (Tabel 1).

Me ta bo le oor za ken, zo als aci do se of io nai re ver -

sto ring en, zijn meest al het ge volg van een on der lig -

gen de stoor nis, zo als bij voor beeld ga stro-in tes ti na le

pa tho lo gie. Fy si sche oorzaken, zoals exo ge ne hy per -

ther mie, kun nen door het me ten van de lichaams tem -

pe ra tuur en de anam ne se ge ge vens ge mak ke lijk on -

der kend wor den. Psychi sche oor za ken, zo als angst,

zijn voor al in de humane geneeskunde bekend als

oorzaak van dyspneu.

Car di o vas cu lai re oor za ken van dysp neu, zo als acu te

har tin suf fi ci ëntie of erge ane mie, kun nen meest al on -

der kend wor den door kli nisch on der zoek van de mu -

co sae of aus cul ta tie van het hart.

Neu ro mus cu lai re aan doe ning en die aan lei ding

ge ven tot dysp neu zijn bij het vol was sen rund vrij

zeld zaam. Bij de mens is hier bij een aan tal traag pro -

gres sie ve aan doe ning en, zo als het Guil lain-Bar re

syn droom en my ast he nia gra vis, be kend. Bij het rund

is voor al bo tu lis me be kend als neu ro mus cu lai re oor -

zaak van (acu te) dysp neu.
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Tabel 1. Onderliggende oorzaken van acute ademnood bij volwassen runderen.

1. RESPIRATOIR
a oude nomenclatuur

ONDERSTE LUCHTWEGEN Vormen Agens

Bronchiale pneumonie Enzoötische bronchopneumonie Viraal

IBR (BoHV1), RSV, PI-3, corona, BVD

Bacterieel

Mannheimia (Pasteurella)a haemolytica,

Pasteurella multocida

Histophilus somni (Haemophilus somnus)a,

Mycoplasma spp. 

Arcanobacterium (Actinomyces)a pyogenes.

 

Interstitiële pneumonie Fog fever (Acute respiratory

distress syndrome)

Allergische alveolitis

Parasitaire (broncho)pneumonie

Tryptofaan

Schimmelsporen

Dictiocaulus viviparus

Metastatische pneumonie Abcederende pneumonie Fusobacterium necrophorum, Arcanobacterium

pyogenes, Streptokokken, Stafylokokken,

Bacteroides spp.  

BOVENSTE LUCHTWEGEN

Necrobacillose Fusobacterium necrophorum

PLEURALE AANDOENINGEN

Pneumothorax

Pleurale effusie 

VAATLETSELS

Pulmonaire embolie

Pulmonaire vasculitis

2. NEUROMUSCULAIR  Botulisme (Clostridium botulinum toxine)

3. CARDIOVASCULAIR    Hartinsufficiëntie 

 Pulmonaire hypertensie 

 erge anemie

4. METABOOL/PSYCHISCH    Hyperthermie, acidose, ionen, pijn, (angst), …



Respiratoire aandoeningen vormen het grootste

deel van de oorzaken van acute dyspneu bij het

volwassen rund. Aandoeningen van de bovenste

luchtwegen geven vaak een inspiratoire dyspneu met

ab normaal ademgeluid en kunnen daardoor bij kli nisch

onderzoek, eventueel aangevuld door endo scopie,

meestal vlug onderkend worden. Pleurale afwij kin gen,

die ook als restrictieve pulmonaire aan doeningen be -

schreven worden, geven ook een eer der inspiratoire

vorm van dyspneu en kunnen ook vrij vlot door klinisch

onderzoek, aangevuld door percussie en echo grafie,

onderkend worden. 

Pneumonie en pulmonaire vaatletsels vormen de

meest voorkomende oorzaken van acute ademnood

bij het volwassen rund. Pneumonie kan op basis van

de pathofysiologie worden onderverdeeld in drie vor -

men: de bronchiale, de interstitiële en de metasta -

tische pneumonie (Wilson en Lofstedt, 1996). Enzo -

otische bronchopneumonie kan initieel het ge volg

zijn van een bovenste luchtweginfectie, zoals IBR

(Infectueuze Boviene Rinotracheïtis) of het ge volg

van virale pneumonieën, zoals PI3 (Para Influ enza) of

RSV (Respiratoir Syncitieel Virus). Endo scopisch

werd hier niet het typisch beleg van IBR op larynx en

trachea vastgesteld. Ook histopathologisch vertoon -

den de bronchen niet het typische ontste kingsbeeld

van een bronchopneumonie. Andere bron cho pneu mo -

nieverwekkers (Tabel 1.) kunnen in een chronisch

stadium wel leiden tot abcessen waaruit voornamelijk 

Arcanobacterium (Actinomyces) pyo genes wordt

geïso leerd (Devriese et al., 1987). De tweede groep,

de interstitiële pneumonieën (Breeze, 1985), om -

vatten chronische ontstekingen en over ge voe lig -

heidsreacties (bijvoorbeeld extrinsieke aller gische

alveolitis) ten gevolge van de inhalatie van schim -

melsporen, parasitaire of toxische antigenen. Deze

diagnosen worden meestal op lijkschouwing gesteld.

Een interstitiële pneumonie die niet steeds fataal

verloopt, is fog fever (acute bovine pulmonary edema

and emphysema). Als oorzaak wordt hierbij de pro -

ductie van 3-methylindol uit tryptofaan aan ge geven

als gevolg van een recente (twee weken) ver wei ding

naar een vers weiland. De anamnese en de symp to -

men bij meerdere dieren sturen hierbij de diagnose.

De derde en laatste vorm, de metastatische pneumo -

nie, is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van het pro -

bleem bij het besproken geval. Metastatische of

trombo- embolische pneumonie is per definitie een

multifocale abcedatie van de longen ten gevolge van

een septische trombo-embolie in de arteriële long -

circulatie. De mortaliteit loopt op tot 100% en de

ziekte zou 1,3% van de autopsiediagnosen vormen

(Jensen et al., 1976). Pathognomonisch voor meta -

statische pneumonie is een min of meer slepend

ziektebeeld dat kan leiden tot een  acute tot hyper -

acute ademnood in combinatie met een flui tende

ademhaling, anemie en voornamelijk he moptysis

(bloed hoesten) (Smith, 1996). In een vroeger sta -

dium van de ziekte is de diagnose niet eenvoudig.

Vermits noch anemie, noch hemoptysis aanwezig

waren in het betreffende geval, berustte de voorlopige 

diagnose voornamelijk op het echografisch onder -

zoek (longen en lever), in combinatie met de lever -

punctie die de aanwezigheid van etter aantoonde.

Door de afwezigheid van vocht en lucht in de thorax

werden respectievelijk pleurale effusie en pneumo -

thorax uitgesloten, en door de contractiele netmaag

lag een traumatische reticuloperitonitis niet voor de

hand. De bevestiging van de diagnose was gebaseerd

op het bloedonderzoek waarin een duidelijke ontste -

kingsreactie (totaal eiwit) en een stijging van de lever -

waarden (γGT & bilirubine) werden waargenomen. De

overige bloedwaarden (AST, CPK, ureum) duiden op

weefselverval en hypoperfusie van de nieren. Bij chro -

nische gevallen kan rectaal soms hepa tomegalie worden 

vastgesteld (Smith, 1996).

Metritis, mastitis, maar voornamelijk rumenitis

ten gevolge van een te hoge krachtvoedergift liggen

veelal aan de basis van metastatische pneumonie.

Opportunistische pathogene bacteriën dringen de

bloed baan binnen via de beschadigde penswand en

kunnen abcessen veroorzaken in de lever. De aan -

wezigheid van leverabcessen bij runderen gaat niet

steeds gepaard met een klinisch ziektebeeld (Brink et

al., 1990). Wanneer een dergelijk abces echter tegen

de vena cava aan ligt, zoals in het besproken geval,

dan kunnen emboli zich afsplitsen en via de vena cava

in de longen metastaseren (Selman et al.,1974; Reb -

hun et al., 1980). Ten gevolge van die verschillende

longabcesjes ontstaat dan een disfunctie van de lon -

gen met als resultaat een alveolaire hypoventilatie en

pulmonaire hypertensie. Hierdoor ontstaat een dila -

tatie van het rechterhart, hetgeen uitwendig (opge -

zette venae jugularis) en echografisch zichtbaar was.

Acute linkerhartinsufficiëntie wordt onwaar schijn -

lijk geacht als oorzaak van het acute ziektebeeld

omdat er geen longoedeem aanwezig was. Het plotse -

ling vrijkomen van een grote hoeveelheid etter uit een

leverabces naar de vena cava toe kan aanleiding

geven tot een acute crisis waarbij multipele long -

embolieën evenals een toxemische shock met acute

ademnood en sterfte kunnen optreden. Dit zou bij
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deze patiënt de oorzaak van de acute symptomen

kunnen geweest zijn. 

Veruit de meest voorkomende pathogene bacteriën in 

het geval van abcederende processen bij runderen, zijn

Fusobacterium necrophorum en Arcanobacterium

(Acti no myces) pyogenes. Teneinde een etiologische

diag nose te stellen, werd onder echografische bege -

leiding een punctie uitgevoerd van een leverabces.

Hieruit werd Klebsiella oxytoca geïsoleerd, een

gram negatieve, staafvormige bacterie behorende tot

de familie Enterobacteriaceae. Over deze lactose -

positieve coliform is in de diergeneeskunde weinig

bekend, met uitzondering van een associatie met

chronische mastitiden (Opsomer et al., 2001), even -

als één enkel geval van meningitis bij een neonataal

kalf (Seimiya et al., 1992). In de humane genees -

kunde werd de kiem daarentegen verschillende keren

geïsoleerd bij pneumonie (Al-Moamary en Copland,

1998), colitis na het gebruik van antibiotica (Benoit et 

al.,1992; Bellaiche et al.,2000) en bij algemene

bacteremie waaronder vele hepatobiliaire infecties

(Lin et al.,1997).

Samenvattend blijkt het diagnosticeren van meta -

statische pneumonie betrekkelijk moeilijk. Een bloed -

onderzoek aangevuld met een echografisch onderzoek

is eigenlijk onmisbaar.
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