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Hamartoma
Tumorachtige zwelling van de onderkaak bij pasgeboren kalf

A

l meerdere malen ben ik bij pasgeboren kalveren een afwijking aan de onderkaak tegengekomen. Ook mijn collega werd recent geroepen bij een veestapel met twee kalveren
waarbij in korte tijd een flinke grijs- tot roodgekleurde zwelling
aan de voorkant van de onderkaak was ontstaan. Deze bloemkoolachtige zwelling zorgde voor een volledige misvorming
van de onderkaak.
De zwelling leek op een tumor en was ongeveer net zo groot als
een tennisbal. De tanden van de kalveren stonden schots en
scheef, het tandvlees leek erg te woekeren. De kalveren waren
door de zwelling niet in staat om goed te drinken. De zwellingen
waren zo ernstig dat de dieren niet konden overleven. Daarom is
in samenspraak met de veehouder besloten tot euthanasie van
de dieren.
Zeer waarschijnlijk was er hier sprake van een hamartoma. Dat is
een zwelling die ontstaat door een foutieve aanleg van een orgaan of lichaamsdeel. Een hamartoma bestaat vaak uit een menging van het oorspronkelijke weefsel vanwaaruit het hamartoma
is ontstaan. Er is dan niet echt sprake van een tumor omdat het
gaat om normale cellen die op die plek thuishoren, alleen worden ze niet beperkt in groei. De kalveren gingen voor verder on-

derzoek naar de GD. Helaas is er verder geen onderzoek gedaan
naar de weefsels, zodat een definitieve diagnose ontbreekt.
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De encyclopedie Hamartoma
Het woord ‘hamartoma’ is
afgeleid van het Griekse
woord ‘hamartion’, dat
lichaamsafwijking betekent. Een hamartoma is
een goedaardig letsel in
een bepaald orgaan,
zoals de vagina, een
eierstok, de long, de
lever of de lip en is in feite een
soort ontwikkelingsstoornis waarbij een
abnormale differentiatie optreedt van
bepaalde weefsels. Zo vindt men in een
hamartoma onder andere spier- en botweefsel, soms ook haren en tanden.

Gingivale hamartoma is de meest voorkomende afwijking aan de onderkaak bij
kalveren. Zo is bij chianina-, hereford-,
simmental- en holsteinkalveren al enkele
malen een hamartoma van bloedvaten
ter hoogte van de onderkaak omschreven, ook wel vasculaire hamartoma genoemd. Het ging hier om een gelokaliseerde zwelling die ontstaat uit endotheelcellen (cellen aan de binnenzijde
van de bloedvaten) gecombineerd met
bindweefselcellen, in deze gevallen ter
hoogte van het tandvlees (gingiva) van
de onderkaak net iets onder de snijtanden.

De prognose van een hamartoma is erg
afhankelijk van de locatie van het letsel
in de bek en de ernst van de schade aan de
omliggende weefsels, zoals de onderkaak
en de tanden. Soms is er sprake van een
zachte, bloemkoolachtige zwelling die
vaak vanzelf weer weggaat, soms is een
operatie nodig. Vaak ziet men na enkele
weken dat de zwelling weer terugkomt.
Af en toe is de schade van het gebit dermate erg dat er nooit sprake kan zijn van
een normaal acceptabel leven voor het
kalf. Dan moet worden besloten tot euthanasie van het dier.

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