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INLEIDING

Een overmatige opstapeling van vocht in de am-
nion- en/of allantoïsblaas is een  weinig frequent voor-
komende afwijking tijdens de graviditeit. De meeste
gevallen komen voor bij het rund (1/7500), maar wor-
den zeer zelden gezien bij andere species (Kennedy en
Palmer, 1993). Terwijl hydroamnion meestal geasso-
cieerd wordt met misvormingen van de foetus, wordt
hydroallantoïs vooral geassocieerd met afwijkingen
aan de placenta (Drost, 2007). Hydroallantoïs wordt
ook meer vastgesteld in geval van tweelingdracht
(Kennedy en Palmer, 1993). Vandeplassche et al.
(1965) vonden dat het in 88% van de gevallen van hy-
drops uteri bij het rund hydroallantoïs betrof. Hydro-
amnion kwam in 5% van de gevallen voor terwijl 7%
een combinatie van beide was.

In dit artikel wordt een hamartoma op de onderkaak
van een kalf beschreven. Het kalf werd via een kei-
zersnede geboren na partusinductie ter behandeling
van een hydrops uteri. Een hamartoma (afgeleid van
het Griekse woord ‘hamartion‘ dat staat voor ‘licha-
melijk defect’ [Collins et al., 2004]) is een goedaardige,
focale, congenitale weefselwoekering die aanwezig is
op het moment van of kort na de geboorte (Yamaguchi
et al., 2004). Het gaat om een gelokaliseerde, ongeor-
ganiseerde woekering van weefsel, een tumorachtige
massa, binnenin het orgaan waar het weefsel oor-
spronkelijk toebehoorde (Robinson en Maxie, 1985).

De cellulaire elementen in een hamartoma zijn matuur
en identiek aan die in het normale weefsel, doch ze vor-
men geen normale orgaanarchitectuur (Scofield en Co-
tran, 1999). De groei van een hamartoma verloopt pa-
rallel met de groei van het omgevende weefsel en stopt
normaal gezien ook wanneer de gastheer volgroeid is,
dit in tegenstelling tot een neoplasie (Collins et al.,
2004).  Gezien vasculair weefsel ubiquitair in het li-
chaam voorkomt, kan een vasculair hamartoma in het
ganse lichaam worden aangetroffen (Robinson and
Maxie, 1985).

Hamartoma’s werden reeds bij de mens en ver-
schillende diersoorten (rund, varken, paard, geit, kat,
hond) beschreven. Verschillende organen of weefsels,
zoals de lever, het hart, de gingivale mucosa, de testes,
de ovaria, de huid, de spieren, de longen en het cere-
brum, kunnen aangetast zijn (Cotchin, 1975; Ladds,
1983; Tyler et al., 1995; Yeruham et al., 2004; Benoit
et al., 2005). Bij de mens komen hamartoma’s vooral
voor in de milt, de lever, de nieren, de longen en de
pancreas (Ladds, 1983). Hoewel hamartoma’s ook bij
het rund zeldzaam zijn, is ongeveer de helft van de ge-
rapporteerde hamartoma’s bij kalveren gelokaliseerd
ter hoogte van de gingivale mucosa (Wilson, 1990; Ye-
ruham et al., 2004). 

Bij het Belgisch witblauwe runderras werd recen-
telijk een erfelijke vorm beschreven die enkelvoudig
recessief vererft. Het verantwoordelijke gen werd ech-
ter nog niet geïdentificeerd. Met een indirecte test
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SAMENVATTING

Een 8 maanden drachtige Belgisch witblauwe (BWB) vaars werd voor onderzoek aangeboden vanwege een

abnormaal vergroot buikvolume. Een hydrops uteri werd gediagnosticeerd en de partus werd geïnduceerd.

Bij het kalf, dat via een keizersnede werd geboren, was op de onderkaak een grote roodgekleurde zwelling

aanwezig. De lijkschouwing en het histologisch onderzoek toonden aan dat het een vasculair hamartoma

betrof.

ABSTRACT

An 8 months pregnant Belgian blue heifer was presented because of an excessive swelling of the abdomen.
Clinical examination revealed that the heifer was suffering from a hydrops uteri and parturition was induced. The calf,
born by caesarean section, had a big red colored mass on its mandible. Necropsy and histology identified the swelling
as a vascular hamartoma.
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schat men dat het gen bij ongeveer 10% van de runde-
ren van het BWB-ras voorkomt. Vooral de bloedlijnen
van Bison de Somme, Gabin d’Offoux en Osborne
VT zouden ervoor verantwoordelijk zijn. De erfelijke
variant uit zich eveneens hoofdzakelijk ter hoogte van
de gingiva en heeft vrijwel steeds een letaal verloop
(Veeteelt Vlees, 2009). 

CASUÏSTIEK

Anamnese

Een 3 jaar oude Belgisch witblauwe vaars die 8
maanden drachtig was, werd aangeboden vanwege een
abnormaal grote uitzetting van het abdomen. Klinisch
leed ze ook aan hyperthermie (40,1°C), tachypneu en
ileus. Bij het rectaal onderzoek werd een sterk vergrote
uterus gevonden met abnormaal veel vruchtwater
waardoor de dorsale uteruswand boven de pubis van
het bekken uitstak en de vrucht niet meer kon
gepalpeerd worden. Op basis van het klinisch onder -
zoek kon de diagnose hydrops uteri gesteld worden.
Wegens de gereserveerde prognose voor zowel de
vaars als het kalf werd besloten om over te gaan tot
partusinductie. Hiertoe werd het dier behandeld met
30 mg dexamethasone intraveneus (Rapidexon®, 2
mg/ml; Eurovet) en 25 mg dinoprost intramusculair
(Dinolytic®, 5 mg/ml; Pfizer Animal Health).
Daarnaast werd intracervicaal 2,8 mg misoprostol in
tabletvorm (Cytotec®, 0,2 mg; Continental Pharma)

aangebracht. Dertien uur later was de vaars in partu en
werd, om hypotensie tengevolge van een plots massaal
vochtverlies te vermijden, gestart met een ver -
lichtingstherapie. Hiertoe werd, gespreid over 2 uur,
na de intraveneuze toediening van 40 mg
dexamethasone (Rapidexon®, 2mg/ml, Eurovet), 100
liter vruchtwater afgelaten per vaginam. Simultaan
werd 1 liter hypertone oplossing (NaCl 7,2%) snel
intraveneus toegediend. Bij het aansluitende vaginale
onderzoek bleek het kalf levend doch werd er een
abnormaliteit ter hoogte van de onderkaak gepalpeerd.
Daarna werd, wegens de grootte van het kalf en het
slecht ontsloten nauwe geboortekanaal van de vaars,
overgegaan tot een keizersnede. De keizersnede werd
op het staande dier toegepast zoals beschreven door
Kolkman et al. (2007). Tijdens de keizersnede en de
daaropvolgende dag werden de bloedwaarden (hema -
tocriet en base-excess) nauwlettend gecontro leerd
doch verdere correcties bleken niet nodig. Vrijwel
onmiddellijk na de geboorte stierf het kalf. Op de
onderkaak werd een abnormale roodkleurige weefsel -
woekering vastgesteld (Figuur 1).

Ter preventie van mogelijke hypovolemische shock
werd aan de vaars een traag druppelend infuus met fy-
siologische oplossing toegediend. De volgende dag
bleek het dier zich in een goede algemene toestand te
bevinden en werd het infuus verwijderd.

Lijkschouwing

Op de lijkschouwing van het kalf werd uitwendig,
ter hoogte van de mandibulaire mucosa, een vrij vast
aanvoelende weefselmassa gezien (Figuur 1). Op de
doorsnede van de mandibula bleek deze massa geas-
socieerd met een aneurismatische beencyste van on-
geveer 6 x 5 cm (Figuur 2). Deze cyste was volledig ge-
vuld met gestold bloed en bevatte enkele beenschotten.
Verder was het myocard zeer bleek en op de mitralis-
en tricuspidalisklep waren enkele kleine bloedcysten
aanwezig. Ook de lever was heel bleek en gezwollen
(milde hepatomegalie). Verder waren er hydrothorax en
ascites (ongeveer 2,5 liter serohemorragisch vocht in de
buikholte en 100 ml serohemorragisch vocht in de
borstholte.

Histologisch onderzoek

De mandibulaire massa bestond uit multipele
slechtafgelijnde cavernen die gevuld waren met bloed.
Deze cavernen waren gelegen in jong mesenchymaal
weefsel waarin multifocaal haarden van osteoïdvor-
ming aanwezig waren. Deze massa werd gediagnosti-
ceerd als een vasculair hamartoma uitgaande van de
onderkaak. In het myocard waren er milde diffuse in-
terstitiële infiltraten van neutrofielen, lymfocyten en
enkele plasmacellen (milde myocarditis). In de lever
werd een matig uitgebreide centrolobulaire vacuolaire
tot hydropische degeneratie waargenomen (aspecifiek
letsel compatibel met hypoxie).Figuur 1. Een kalf met een vasculair hamartoma op de

onderkaak na 8 maanden dracht en een geïnduceerde
partus.
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BESPREKING

In het hierbeschreven geval werd een BWB-vaars
aangeboden wegens een abnormaal vergroot buik -
volume. Differentiaal diagnostisch kon gedacht
worden aan vagale indigestie, penstympanie, peri to -
nitis, hydrops uteri, ascites (meestal secundair ten
gevolge van portale hypertensie, vaak veroorzaakt
door leverabcessen of rechterhartfalen) en neoplasieën
(Jones en Fecteau, 1995). Aan de hand van het
algemeen en rectaal onderzoek werd duidelijk dat het
om een geval van hydrops uteri ging. Aan de hand van
enkele kenmerken en de samenstelling van het
vruchtwater kan het onderscheid gemaakt worden
tussen hydroamnion en hydroallantoïs. Normaal
gezien zijn de concentraties van natrium en chloor
hoger en deze van kalium lager in het amnion- dan in
het allantoïsvocht. In geval van hydrops wordt door de
verdunningsfactor het verschil in concentraties echter
veel kleiner (Jones en Fecteau, 1995) zodat het vaak
moeilijk is een onderscheid te maken. In het
hierbeschreven klinische geval werd geen poging
ondernomen te differentiëren tussen hydroamnion en
hydroallantoïs conditie. 

De oorzaak van hydroamnion is heel vaak een er-
felijke of verworven misvorming van de foetus. Er
wordt een hogere incidentie beschreven bij rund-bi-
sonhybriden en vaak wordt hydroamnion geassocieerd
met chondrodysplastische afwijkingen en spiermis-
vormingen. Andere foetale afwijkingen zijn ook mo-
gelijk en vooral faciale anomalieën worden gelinkt
aan hydroamnion (Kennedy en Palmer, 1993; Drost,
2007).

Hydroallantoïs wordt vaak geassocieerd met een
placenta-afwijking. De hoeveelheid allantoïsvocht kan
in dergelijke gevallen oplopen tot 170 liter. De foetale
membranen zijn meestal licht verdikt maar kunnen
taai zijn en scheuren moeilijk. Vaak verloopt de ver-
lossing moeilijk (dystocia) en houden de koeien de na-
geboorte op. De kalveren zijn meestal dood bij de ge-

boorte of sterven kort daarna. Wanneer de vrucht toch
a terme wordt geboren, is deze meestal te klein. Bo-
vendien wordt vaak een anasarca aangetroffen en kan
het gepaard gaan met ascites (Kennedy en Palmer,
1993). In het hierbeschreven geval werden er tijdens de
operatie geen abnormaliteiten aangetroffen bij het ma-
croscopisch onderzoek van de placenta. Door het laat-
tijdige afkomen van de placenta (pas op dag 3 post-
partum) werd een volledig placentaonderzoek
onmogelijk. 

In het onderhavige geval bleek het kalf een ernstige
tumorachtige misvorming aan de onderkaak te hebben.
Het onderscheid tussen hydroallantoïs en hydroam-
nion kon echter niet gemaakt worden, maar er werd
vermoed dat het hier om een hydroamnion ging van-
wege de congenitale tumorachtige faciale anomalie
(hamartoma) bij het kalf.

Hamartoma’s worden gedefinieerd als gedesorga-
niseerde, mature, mesenchymale of epitheliale weefsels
die zich op hun normale anatomische lokalisatie be-
vinden. Het zijn eerder afwijkende differentiaties van
weefsels in plaats van neoplastische processen en bij-
gevolg zijn ze volledig goedaardig. Ze dienen dan ook
gedifferentieerd te worden van congenitale tumoren.
Over het voorkomen van congenitale tumoren bij het
rund is weinig tot niets bekend (Deprez et al., 2005).
De congenitale tumoren en tumorachtige letsels bij
runderen werden door Misdorp (2002a) overzichtelijk
samengevat in een overzichtsartikel. De 3 meest voor-
komende congenitale tumoren bij het rund blijken ma-
ligne lymfoma’s, mesothelioma’s en embryonale tu-
moren (medulloblastoma, nefroblastoma) te zijn
(Misdorp, 2002a, 2002b). Congenitale tumoren bij het
rund zijn meestal van mesenchymale oorsprong (Mis-
dorp, 2002a). 

Bij het hierbeschreven kalf werd niet onderzocht of
het om de erfelijke variant ging. De stamboom kon niet
achterhaald worden, zodat het onmogelijk was om het
kalf te linken aan één van de risicobloedlijnen. 
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