
rol.3+. 1991

mlus rSchreber,

nicr. - Journal

nrisunmerheide.
ttrcr. iiB0) with

mmr': qlareolus
"\Íauírianum"

dr: Rórelmaus,

§rm:osia of thc

rurrra, oi Hercdi-

'3: I' tl 505.

te: s \cadcrnic

ï,r:r,
mirs. 1l:47-89.
lma:s: 109-146.
rpas. Band 2/I,

. r. Bi,rloel, of thc

:&is,:ht ficrrvelt,

rà: -lahrbiicher

TiJ<s:us (\lam-
i- Zr:1.$. 108:

Lutra, vol. 34, 1991

EEN OUD GEVAL VAN OSTEOMYELITIS BIJ EEN ORKA ORCINUS ORCA

door

EJ.O KOMPANJE

1. Inleiding

In de collectie van het Natuurmuseum te Rotterdam bevinden zich skeletdelen van
de orka Orcinus lrca (L., 1758) welke in november 1921 op Wieringen aanspoelde. Het
betrof hier een mannelijk dier van ca. 6 m lang (fig. 1,2). Deze botstukken ziln af-
komstig uit de collectie van A.B. van Deinse (1885-1965). Bij inventarisatie van dat
deel van deze collectie dat in het Natuurmuseum is opgenomen, bleek dat enige
botstukken ernstige pathologische veranderingen vertonen. Bij een nadere bestudering
van deze beenderen kon een nieuwe pathologisch-anatomische diagnose gesteld
worden.

2. Strandingen van orka's in Nederiand

Een stranding van een dode of levende orka op de Nederlandse kust is een zeld-
zaamheid. Volgens de literatuur zijn er tussen 1783 en 1963 ten minste 26 exemplaren
opdeNederlandsekustaangespoeld(VanDeinse, 1931,1933,1944,1946a, b, 1954,

1960, 1962, 1964). Van deze orka's worden twaalf complete en incomplete skeletten
en drie schedels in Nederlandse musea bewaard.

3. De orka var, 7921 op Wieringen

Hoewel de orka reeds in november 1921 gevonden was, hoorde Van Deinse pas in
april 1922 .varl deze stranding (Van Deinse, 1931). De omwonenden hadden er geen

ruchtbaarheid aan gegeven. Uiteindelijk werd het dier opgemerkt door deelnemers
aan een cursus voor geografen, die de vondst aan Van Deinse doorgaven. Op 24 april
1922bezocht deze het kadaver. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden
zag, wegens de hoge kosten en de slechte staat van het dier, af van berging.

Van Deinse nam enige skeletdelen mee en liet het restant op het afgelegen strand
achter. ToenJ.A. Ringers (toenmalig directeur Ztriderzeewerken) in 1929 in Rotter-
dam was, ontmoette deze toevallig Van Deinse, waarbij de orka ter sprake kwam.
Ringers beloofde onderzoek naar de skeletresten te doen. Deze bleken nog steeds op
de plaats van de stranding aanwezíg. Eén en ander had tot gevolg dat Van Deinse de

resterende botstukken in januari 1930 toegestuurd kreeg. Zo ís via omwegen toch een
belangrijk deel van dit skelet bewaard gebleven (Van Deinse,7922, 1930, 1931).

/l



72 Lutra, vol. 34, 1991

Fig. 1. DeorkaOrcinusorcayatWieringen,aangespoeldnovemberl92l.Foto: RijksGeologischeDienst,
aprll 1922. Archief Van Deinse, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

Fig. 1. The killer uhale Orcinus orca stranded on the iland o.f Wieringen, Nouember 1921. Photograph taken in April
I 922.

4. De ribben

Vijf ribben Iaten een pathologische verandering zien. Hoeveel ribben er in totaal
ziekelijke afwijkingen hebben vertoond, is niet meer na te gaan. Aan vier ribben zijn
verdikkingen met oppervlakkige erosie te zien. De afwijkingen zitten op ongelijke ni-
veaus en zijn verschillend van omvang. Bij één rib zijn de afwijkingen zeer indrukwek-
kend (fig. 3). Het botstuk vertoont een hevige botreactie met veel exostosen (benige
uitgroeisels aan het botoppervlak), holten (cloaca's), putjes (fistelgangen) en verdik-
kingen. Ook een grote abcesholte is zichtbaar. De oorspronkelijke structuur van het
bot is alleen nog herkenbaar in het proximale deel.

5. Discussie

Van Deinse (1931: 2a5) schrïft over deze pathologie dat de hier om osteomen zou
gaan. Opmerkelijk is dat Van Deinse in een eerdere publicatie schrijft: "Aan de rib-
ben werden zeer omvangrijke exostosen of osteomen geconstateerd, bewijzen van een
beenziekte of van herstelde breuken" (Van Deinse, 1930). Slijper (1936 492-493)
noemt de afwijkingen aan deze ribben "periostitis ossificans".
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Fig. 2. Schets van de orka van wieringen door A.B. van Deinse, 24 apríl 1922. Het gestippelde gedeclte

orib.uk. Archief Van Deinse, Rijksmuseunl van Natuurlijke Historie Leiden'

fig. 2. skach oJ the kilbr ruhale of wieringen fu'A B uan Deinse' 21 Aprit 1922' The stípplPd pltt\ u(v mtssing'
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osteomen zijn goedaardige botgezwellen, welke vaak in de botwand groeien of zich

a1s uitwas maniÍèsteren. Periostitis ossificans is een infectieuze aandoening van het

beenvlies, die resulteert in een ruw botoppervlak met onregelmatigheden. vaak heeft

het gehele botstuk een ruw uiterlijk met vele osteofyten'

Eerder lijkt het erop, zoals Van Deinse ook in 1930 opperde, dat de orka tijdens

het leven verschillende ribben gebroken heelt. De "osteomen" zouden in dat geval

zogenaamde callusvorming.r, ,1r. callus is een aanvankelijk week, maar later door

kalkafzetting hard wordend beenweefsel, dat ter plaatse van een beenbreuk ontstaat

en de breukeinden weer verenigt. Bij overbelasting krijgt een callus wel eens een "tu-

morachtig,,uiterlijk. Een.enÀaul gebroken bot blijlt zo ook na de genezing her-

kenbaar.
Ribfracturen komen bij cetacea frequent voor (slijper, 193 1, 1936, 1958; Cowan,

1966).Slijper(1931).or'rstutee.d.bij22vandeg0doorhemonderzochteCetacea-
skeletten (-: Z+'n1één of mee. fracturen aan ribben of wervels. Ook bij de Nederland-

se orka's van 1841, 1909 en 1931 werd een aantal geheelde ribfracturen gevonden

(slijper, 1931, 1936). De oorzaak van ribfracturen bij cetacea zou b.v. een klap van
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de staart van een soortgenoot (Slijper, 1931, 1936) en/of calciumdeficiëntie (Wallach
t Hoff, l9B2) kunnen zijn.

Het beeld dat de rib met de ernstigste afwijkingen oproept, is dat van een (chroni-
sche) osteomyelitis. Dit is een ernstige (chronische) bacteriële infectie van het been-
merg. Het bot wordt ten gevolge hiervan dikker en vertoont onregelmatige woekerin-
gen (Steinbock, 1976). Het periost vertoont de neiging om, als reactie op het
ontstekingsproces, beenweefsel aan te maken. Rondom het aangedane beenstuk ont-
staat zo een manchet van nieuwgevormd beenweefsel; dit weefsel kan vervolgens ook
weer ontsteken. Dit proces blijft zich herhalen en uiteindelijk ontstaat een verdikt en
verbreed bot, bestaande uit holten waarin zich pus en resten oud bot bevinden. Een
oude abcesholte is in fig. 3 goed zichtbaar. Dat bij een dergelijke ernstige infectie ook
een periostitis ossificans en een ostitis aanwezig zijn, spreekt vanzelf (panostitis). Deze
orka heeft zeer waarschijnlijk een open, gecompliceerde fractuur gehad aan deze rib,
waardoor micro-organismen gemakkelijk tot infectie konden leiden.

Concluderend lijkt een osteomyelitis als complicatie bij een aantal ríbfracturen de
juiste diagnose in dit geval.

SUMMARY

An old cae of osteomyelitis in a kilier whale Orcinus orca

In November 1921 a dead killer whale Orcinus orca (L., 1758) was found on the island of Wieringen, Hol-
lmd. The incomplete skeleton was collected by A.B- van Deinse and is now part of the collection of the Nat-
ural History Museum in Rotterdam. Five ribs are seriously deformed. A diagnosis of several healed
fractures with complicating (chronic) osteomyelitis seems to be correct.
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Een volwassen orkawij{e springt geheel uit het water in de buurt van Vancouver Island, Canada. Onder-
zoekers hebben iedere orka in dit gebied geïdentificeerd. Dit vrouwtje behoort tot de "L-pod", met
56 orka's de grootste groep in deze omgeving. Foto: A.M. van Ginneken.

Adult;t'emaLe orca infull bodl breach. She roams rhe ruaters in the aicini4t of Vancouuer Island, Canada. Researchers haae
identi;fted eaerl indiuidual in this area. Thisfemale is a member of the L-pld, the largest ofthe three resid.entJamilies, contain-
ing 56 animaLs. Photo: A.M. ran Ginneken.
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