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CAR
Contractie van de pezen bij pasgeboren kalveren
Een tiental dagen terug heb ik een stierkalfje moeten opereren dat met vier kromme pootjes was geboren. Bij de kalving
van de moeder bleek dat het kalf in stuitligging (achterstevoren) in de baarmoeder zat. Het kalf heeft daardoor gedurende de draagtijd onvoldoende bewegingsruimte gehad.
Bij de geboorte kon het kalf dan ook niet recht staan. Onmiddellijk na de geboorte werd een massage van het beenwerk toegepast en werd een vitamine-injectie (A,D en E) toegediend om de spieren te versterken. Tien dagen na de
geboorte werd nog steeds een matige samentrekking van de
pezen vastgesteld en hebben we het kalf aan de achterpoten
geopereerd. De oppervlakkige én diepe buigpees werden
doorgesneden en de lange uiteinden werden aan elkaar gehecht, waarna een gipsverband werd aangebracht. Een operatief ingrijpen van de voorpoten werd niet uitgevoerd, omdat deze meer kans op herstel hebben zonder operatie nadat
de achterpoten opnieuw correct staan. Voor een kalf met
vier poten in het gips is het bovendien een moeilijke situatie. Na drieënhalve week zal het gips worden verwijderd.
De eerste dagen zal het kalf nog wel wat zwak in de benen
zijn, maar er treedt nadien een spoedig herstel op.
John Campe,
vakdierenarts rund

Congenitale articulaire rigiditeit
Congenitale articulaire rigiditeit (CAR) wordt
gekenmerkt door het gebogen houden van het
carpaalgewricht en/of van het kogelgewricht
van de voorste of achterste ledematen als gevolg van een retractie (samentrekking) van de
buigpezen.
CAR berust op een gebrek aan intra-uteriene
bewegingsmogelijkheid van de foetus gedurende de tweede helft van de dracht als gevolg
van een ongelijke verhouding tussen foetus en
de baarmoeder van het moederdier. In de literatuur wordt ook wel eens melding gemaakt

van een mangaantekort. Bij tachtig procent van
de gevallen zijn dikwijls de voorste ledematen
aangetast, uitzonderlijk de achterste ledematen (tien procent). Een combinatie van beide
wordt slechts in tien procent van de gevallen gezien. Bijna altijd betreft het mannelijke kalveren van het dikbiltype die in stuitligging in de
baarmoeder zitten. Kalveren met CAR vereisen
een intensieve oppas want ze kunnen niet zuigen en ze zijn vatbaar voor allerlei complicaties,
zoals navelinfecties en ademhalings- en verteringsstoornissen.

De therapie wordt onmiddellijk na de geboorte aangevat. Bij jonge dieren zijn de pezen en
ligamenten zeer elastisch en dus het meest vatbaar voor strekking. Massage, gipsverband of
een operatief ingrijpen zijn noodzakelijk en afhankelijk van de graad van samentrekking.
Meerdere vormen van CAR zijn in de diergeneeskunde beschreven. Het Syndrome of
arthrogryposis and palatoschisis, dat voornamelijk bij het Charolaisras voorkomt, is een erfelijk overdraagbare vorm.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp?
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