UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK PIET DE MEUTER
Aan de hand van voorbeelden uit hun
dagelĳkse praktĳk schrĳven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven Anthony
De Schryver, René Bemers, Piet De Meuter,
en Hans Van Loo maandelĳks vastgestelde
ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen
en/of mogelĳke preventiemaatregelen.
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Peniswratten door een

virale besmetting
naam aandoening
papilloma of wratten
verschijnselen
wratten die op het lichaam van het
rund verschijnen
oorzaak
bovine papillomavirus (BPV)
behandeling
door opbouw van eigen immuniteit,
autovaccin, goede hygiëne en
besmette dieren afzonderen

Recent kwam van een vleesveehouder de vraag om advies over
een stier van het blonde d’Aquitaineras. De stier was nagenoeg
slachtrijp. Sedert een aantal weken had er zich een bloederige
massa ontwikkeld aan de top van de penis van het dier. Behalve
het fysieke ongemak kon het dier nog vlot urineren en waren er
eigenlijk weinig andere klachten.
Eenmaal gesedeerd, liet het dier zich goed onderzoeken. Ik
stelde vast dat het bij deze stier om zuiver wrattenweefsel ging
dat volledig rond de penistop was gegroeid.
Runderwratten of -papilloma zijn haast altijd goedaardige tumoren. Ze geven, behalve soms spectaculaire beelden, weinig
echte problemen bij de dieren. Deze wratten worden veroorzaakt door een bovine papillomavirus of BPV. Van dit virus zijn
er verschillende types, waarbij elk type bepaalt waar de wratten
zich manifesteren. Dit soort virussen is ook soortspecifiek,
andere diersoorten kunnen dus niet geïnfecteerd worden.
Uitzonderingen zijn BPV1 en BPV2, die wel overdraagbaar zijn
op paarden.
De wratten ontwikkelen zich vaak pas enkele maanden nadat de
dieren in contact zijn geweest met het virus. Tegelijkertijd ontwikkelt het dier ook een eigen weerstand tegen het virus. De runde-

ren immuniseren dus zichzelf tegen deze virale aandoening. Die
opbouw van weerstand kan echter lang duren – vaak één tot
twee jaar – aangezien het virus zich in de wratten zelf verschuilt.
In sommige uitzonderlijke gevallen wordt de weefselmassa echter zo groot, dat het noodzakelijk is om de immuniteit van het
dier wat op te krikken. Hiervoor wordt dan een ‘autoloog-vaccin’
of autovaccin ingezet. Dit vaccin, beschikbaar via DGZ (via maatwerk ook bij GD), wordt ontwikkeld uit het lichaamseigen weefsel van het dier en is dus dierspecifiek. Dit vaccin helpt dan altijd
om het wrattenvirus te neutraliseren. Bij peniswratten werkt dit
echter teleurstellend beperkt, wat ook geldt voor de vervelende
tepelwratten bij runderen.
Buiten het autovaccin is er weinig andere behandeling mogelijken en vaak is die behandeling ook niet nodig. Chirurgisch verwijderen is weinig zinvol. Bijkomende hygiënemaatregelen en
het vermijden van onderling contact om verspreiding van het
virus tegen te gaan is wel zinvol. Aangezien dit dier reeds een
mooi gewicht had en er weinig ongemak was, besloten we om
het dier verder af te mesten zonder bijkomende ingreep. In de
weken erna kwamen er in dezelfde box nog enkele dieren met
identieke symptomen.
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