Theo Geudeke, dierenarts varken

online monitor

Ook griepseizoen
bij varkens
Het griepseizoen komt er weer aan. Niet alleen bij mensen,
maar ook bij varkens. Uit informatie die varkensdierenartsen doorgeven via VeeOnline, blijkt dat griep (influenza) in
de winterperiode vaker wordt gemeld als waarschijnlijke
oorzaak van gezondheidsproblemen dan in andere periodes.
Volgens de dierenartsen is griep bij alle vastgestelde gezondheidsproblemen in gemiddeld 5 procent van de gevallen de oorzaak. Het lijkt sterk seizoensafhankelijk te zijn, want in de
zomer zakt dit naar 3 procent en in de winter stijgt het naar
8 procent van alle gezondheidsproblemen (zie de figuur).
Meestal gaat het bij griep om luchtwegproblemen, zoals hoest
en longontsteking (70 procent). Toch schrijft men ook algemene
ziekteverschijnselen, zoals koorts en een slechte eetlust, vaak
(26 procent) toe aan griep. Doorgaans betreft het vleesvarkens
(ruim de helft) of gespeende biggen (ruim een derde). Bij zeugen melden dierenartsen relatief weinig gezondheidsproblemen
en dus ook weinig griep.

Bij vruchtbaarheidsproblemen, en dan vooral bij verwerpers in
verschillende stadia van de dracht, wordt griep vaker als waarschijnlijke oorzaak genoemd dan PRRS. Dat is vrij opvallend,
omdat het moeilijk te bewijzen is dat griep daadwerkelijk de
oorzaak van het verwerpen is. Het griepvirus kan, anders dan
het PRRS-virus, de ongeboren vruchten niet of nauwelijks bereiken en bij sectieonderzoek van verworpen vruchten treft men
het griepvirus nooit aan. De enige manier waarop griep schadelijk is voor de dracht is als de zeug flink ziek wordt met koorts.
Er is niet veel bekend over het effect van enten tegen griep ter
preventie van vruchtbaarheidsproblemen.
Bij een griepuitbraak kan bloedonderzoek zinvol zijn. In het
bloed treedt na een uitbraak namelijk een sterke stijging van
antistoffen tegen griep op. Bij acuut zieke dieren geeft onderzoek van speeksel of neusswabs ook een zeer duidelijke aanwijzing als je het griepvirus wilt aantonen.
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Figuur: door varkensdierenartsen in de Online Monitor gemelde
gezondheidsproblemen met griep als waarschijnlijke oorzaak

Al sinds 2002 houdt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
zich intensief bezig met de uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Hiervoor werken wij
nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel,
het ministerie van LNV, dierenartsen en veehouders. Deze
rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het
belang van dier, dierhouder en samenleving.
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