Uit de dierenartspraktijk

Torsie darmophangband
Snel reageren van veehouder en dierenarts levensreddend
Enige tijd terug werd ik geroepen voor een witblauwdikbilkalf, zo’n tweeënhalve maand oud. Het dier had reeds een halfuur ernstige kolieken (buikkrampen). De veehouder had het kalf behandeld met Buscopan, maar het kalf reageerde daar niet op. Integendeel: de buik werd steeds dikker en dikker. Bij mijn
aankomst was het dier met zijn achterpoten aan het trappen naar zijn buik en
sprong het geregeld tegen de muur op van de pijn.
Ik heb daarop het kalf onmiddellijk intraveneus behandeld met Finadyne, een
krachtige pijnstiller, maar ook dat had geen effect. Door de ernstige kolieksymptomen, het niet reageren op de therapie en het snel achteruitgaan
van de algemene toestand van het kalf vermoedde ik dat er meer aan de hand
was. Daarop is besloten tot een operatief ingrijpen.
Bij het openen van de rechterﬂank van de buik stootten we onmiddellijk op
sterk opgezette dunne darmen, bordeauxrood van kleur. Bij verder onderzoek
bleek de ophangband van de dunne darmen volledig getordeerd te zijn over
360 graden, waardoor de bloedvaten en de zenuwen, die de darmen moeten
bevloeien, volledig waren afgesnoerd. De torsie kon ongedaan worden gemaakt, waarna de darmen van bordeaux opnieuw naar mooi roze verkleurden. Nadien volgde een intensieve vochttherapie en toediening van een antibioticum om het kalf er weer bovenop te krijgen.
Dr. Piet De Meuter,
dierenarts grote huisdieren

Mesenteriumtorsie
Een draaiing van de ophangband van de darmen wordt ook wel torsie van het mesenterium
genoemd. Deze draaiing kan zijn in de richting van de wijzers van een uurwerk of in tegengestelde richting. Hoe deze draaiing totstandkomt, blijft een raadsel. Wel is bekend
dat deze torsie geregeld voorkomt bij schapen
ná het scheren, wat doet vermoeden dat een
plotse en abnormale beweging van het lichaam een rol zou kunnen spelen.
Naargelang de graad van de torsie wordt
druk uitgeoefend op de zenuwen en bloedvaten van de dunne darm en van het colon. Bij
volledige afsluiting van de bloedcirculatie in

het mesenterium verloopt het ziekteproces hyperacuut. Er is heftige koliek die hoogstens 1 à 2
uur duurt. Hierop volgen symptomen van
shock, die zeer snel verergeren. De dieren sterven binnen 12 à 24 uur. Bij een gedeeltelijke afsluiting is er aanhoudende koliek. De buikomvang neemt geleidelijk toe en verschijnselen van
dehydratatie doen hun intrede. Deze gevallen
verlopen fataal binnen de 24 à 48 uur. Een chirurgische ingreep is altijd noodzakelijk.
Als gevolg van de torsie en de operatie volgt
meestal een darmparalyse waardoor diarree
(soms bloederig) ontstaat. De nabehandeling
bestaat naast toediening van een antibioticum

vooral uit een intensieve vochttherapie om de
shocktoestand te verhelpen.
Belangrijk bij een darmtorsie is dat de veehouder snel reageert en de dierenarts op tijd kan
interveniëren. Een kalf met een darmtorsie
sterft zonder interventie al gauw.
Een darmtorsie onderkennen is niet altijd eenvoudig. Heftige spasmen kunnen ook andere
oorzaken hebben, zoals een besmetting met
Clostridium, darminvaginatie, maag- en
darmzweren of stierkalveren met urolithiasis.
Dikbilkalveren kampen veelal met heftige
spasmen als gevolg van een Clostridiumbesmetting.
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