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Kreupelheid bij
vleesvarkens
Heeft u wel eens te maken met kreupele varkens? De dierenartsen van de Veekijker krijgen veel vragen over kreupelheid
bij vleesvarkens. Eén op de zes vragen met betrekking tot
gezondheidsproblemen gaat hierover.
Het wil nog niet direct zeggen dat het op veel bedrijven een groot
probleem is. Uit de Online Monitor blijkt dat de dierenartsen bij
minder dan één procent van de bedrijfsbezoeken vinden dat kreupelheid een meldenswaardige gezondheidsklacht is. Van de vleesvarkens die voor sectie-onderzoek naar GD worden ingezonden,
had in 2019 acht procent als klacht kreupelheid. De helft daarvan

had een infectieuze oorzaak (gewrichtsontsteking of hersenvliesontsteking) en de andere helft had een stofwisselingsstoornis.
Gewrichtsontstekingen als oorzaak
Bij gewrichtsontstekingen is de oorzaak vaak een bacteriële
infectie. Verschillende soorten streptokokken en mycoplasma’s
kunnen gewrichtsontstekingen veroorzaken, maar ook
Glaesserella (Haemophilus) parasuis, Vlekziekte of de ‘pusbacterie’ Trueperella pyogenes. De kenmerken van eigenlijk elke ontsteking, dus ook van gewrichtsontsteking, zijn pijnlijkheid,
warmte, zwelling en roodheid.
Ziekteverwekkers kunnen op verschillende manieren in de
gewrichten belanden en daar een infectie veroorzaken. Als een
bacterie van buitenaf, via bijvoorbeeld een wondje, het gewricht
infecteert, is doorgaans een enkel gewricht ontstoken. Worden
tegelijkertijd twee of meer gewrichten aangetast? Dan komt de
bacterie waarschijnlijk van binnenuit, via de bloedbaan.
Om vast te stellen of een bepaalde ziekteverwekker inderdaad
verantwoordelijk is voor een gewrichtsontsteking, is sectieonderzoek nodig. Als ook uit microscopisch onderzoek blijkt dat
een gewricht van binnen is ontstoken en als daarbij de bijpassende bacterie wordt aangetoond, dan is de zaak rond.
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Stofwisselingsproblemen als oorzaak
De niet-infectieuze oorzaken van kreupelheid zijn vaak gerelateerd aan bepaalde stofwisselingsstoornissen. In de literatuur
zijn veel varianten beschreven, die meestal zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: verstoring van de calciumstofwisseling (kalk) en verstoring van de botvorming vanuit de groeischijven (osteochondrose).
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Slapende KI-beer in een CT-scanner

Rachitis, osteomalacie en osteoporose
Bij verstoring van de calciumstofwisseling spreken we bij jonge
dieren over rachitis (Engelse ziekte) en bij oudere dieren van
osteomalacie (botverweking) of van osteoporose (poreus en
breekbaar bot). De oorzaak is onvoldoende inbouw van calcium
door te weinig opname van calcium vanuit het voer of door vitamine D3-gebrek.
Vitamine D3 heeft veel functies. Eén daarvan is het bevorderen
van de calciumopname in de darm. Het gevolg van een verstoorde calciumstofwisseling is botpijn, maar ook spierzwakte;
calcium is cruciaal voor de werking van spieren. De diagnose
‘verstoorde calciumstofwisseling’ kan worden gesteld door sectieonderzoek, maar ook bloedonderzoek kan veel helderheid geven.
Calcium, fosfor, vitamine D3 en stoffen (biomarkers) die een
maat zijn voor botopbouw en botafbraak kunnen we allemaal
meten in het bloed.
Osteochondrose
Bij groeiende botten ontstaat het nieuwe bot vanuit de groeischijven aan het einde van de botten. Die groeischijven bestaan
uit kraakbeen van waaruit beenbalkjes worden gevormd waarin
calcium en fosfor voor de stevigheid zorgen. Ook de gladde binnenbekleding van gewrichten bestaat uit kraakbeen. Als de stofwisseling van kraakbeen is verstoord, geeft dat dus ofwel klachten in de botten door groeiproblemen of in de gewrichten. We
spreken dan van osteochondrose, waardoor kreupelheid kan ontstaan. Het is vooral een probleem van jonge, opgroeiende varkens. Soms herstellen ze, maar vaak verergert het probleem in de
loop der tijd. Dan kunnen zelfs stukken kraakbeen loslaten in
gewrichten, kan chronische artrose ontstaan of een heupkop loslaten, waarbij varkens vaak de ‘hondenzit’ aannemen. Om de

diagnose goed te stellen is sectie-onderzoek in feite de enige
manier. Bij mensen en paarden gebruikt men wel röntgenfoto’s
of scans, maar bij varkens ligt dat om praktische redenen niet
voor de hand. Behalve bij bepaalde KI-beren.
Oorzaken
Er zijn veel oorzaken van osteochondrose. Het is in de eerste
plaats gerelateerd aan erfelijke gevoeligheid en snelle groei.
Het probleem kan verergeren door trauma door harde vloeren,
uitglijden op gladde vloeren, vechten in een krappe ruimte of
het ruw terugzetten van behandelde biggen in het kraamhok.
Daarnaast spelen voedingsfactoren een rol bij het ontstaan van
osteochondrose. In de wetenschap noemt men als risicofactoren energie- en eiwitrijke voeding, een onbalans tussen calcium en fosfor, een overmaat aan vitamine A of een tekort aan
vitamine D3.
Gunstige effecten zijn gezien bij toevoeging van bepaalde aminozuren en van koper en mangaan. Maar de gewenste gehalten
zijn nog onvoldoende onderzocht. Opvallend is dat zowel bij verstoorde calciumstofwisseling als bij osteochondrose vitamine
D3-gebrek wordt genoemd als medeoorzaak. Bloedonderzoek op
het gehalte aan Vitamine D3 kan bij een verdenking dus zinvolle
informatie opleveren.
Om een kreupelheidsprobleem op te lossen is het belangrijk om
eerst goed uit te zoeken wat de oorzaak is. Pas als duidelijk is of
de kreupelheid komt door gewrichtsontsteking of juist door een
stofwisselingsprobleem, dan is een gerichte aanpak mogelijk.
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