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SAMENVATTING 

Een mannelijke witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis) van ongeveer 4 jaar oud afkomstig uit een 

Belgische publieke herpetologische collectie werd aan de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere 

Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke 

aangeboden met paraplegie en afwezigheid van urine- en fecesproductie. Tijdens het klinisch 

onderzoek werd de aanwezigheid van een hard aanvoelende massa in het caudale coeloom 

gepalpeerd. Door middel van radiografisch onderzoek werd een cystolith vastgesteld en was er een 

vermoeden van discospondylitis en/of vertebrale osteomyelitis ter hoogte van lumbaalwervels L3-L4. 

De diagnose van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis werd bevestigd door middel van computer 

tomografie met contraststudie en cytologisch onderzoek van echobegeleide fijne naaldaspiraten van de 

spinale letsels. Bacteriologisch onderzoek van botbiopten van de vertebrale letsels toonde infectie met 

Morganella morganii en Enterococcus faecalis aan. Er werd een antimicrobiële behandeling ingesteld 

op basis van de verkregen antibiogrammen. De leguaan onderging eveneens een cystotomie om de 

cystolith te verwijderen. Als gevolg van de toegepaste therapie trad er herstel van steunname en 

spontaan urineren en defeceren op. Aan de hand van dit geval wordt de differentiaal diagnostische en 

therapeutische benadering van een cystolithiasis en paraplegie bij hagedissen besproken. De 

combinatie van cystolithiasis en discospondylitis met vertebrale osteomyelitis werd tot hiertoe slechts 

sporadisch beschreven bij reptielen. De pathogenese van beide aandoeningen wordt besproken en de 

mogelijkheid omtrent het bestaan van een causaal verband tussen beide aandoeningen wordt 

benadrukt.  

Keywords: lizard – paraplegia – urolithiasis – vertebral osteomyelitis – discospondylitis 

  



INLEIDING 

Urolithiasis komt frequent voor bij reptielen. Deze term omschrijft de aanwezigheid van macroscopische 

precipitaties of polykristallijne concreties in het urinair stelsel. Bij hagedissen komen voornamelijk 

cystolithen of blaasstenen voor. Sommige hagedissen hebben echter geen urineblaas, zoals species 

die behoren tot de familie van de Anguidae en Varanidae (Mader, 2006). De exacte etiologie van 

urolithiasis bij hagedissen en andere reptielen kan dikwijls niet achterhaald worden. Een nutritionele 

component wordt beschouwd als de meest voor de hand liggende uitlokkende factor naar analogie met 

de ontwikkeling van urolithen bij andere dieren. Voorbeelden zijn vitamine A, D en calcium deficiënties 

maar ook een overmatige opname van proteïnes —en dus excretie van stikstofproducten— en oxalaten 

(Kwantes, 1992; Robinson et al., 2008; Reavill & Schmidt, 2010). Een andere mogelijke oorzaak zouden 

bacteriën en ontstekingscellen zijn die een nidus vormen voor steenvorming in de urineblaas (Mader, 

2006, Reavill & Schmidt, 2010). Verder worden het uricotheel karakter van reptielen en dehydratatie als 

predisponerende factoren aanzien (Mader, 2006; Reavill & Schmidt, 2010). Het eigenlijke proces van 

steenvorming in de urineblaas wordt in gang gezet door de aggregatie van multipele kristallen waardoor 

men een polykristallijne concretie krijgt en aldus cystolithiasis (Mader, 2006; Reavill & Schmidt, 2010). 

De meest voorkomende gevolgen van cystolithiasis bij reptielen zijn cystitis, hypertrofie van de 

blaaswand en/of hyperplasie van de blaasmucosa, post-renale azotemie, dysurie, dyspnee, anorexie, 

dystocia en gastro-intestinale obstructie (Mader, 2006; Reavill & Schmidt, 2010). 

De beste techniek voor het aantonen van blaasstenen is beeldvorming. Op radiografische opnames 

hebben cystolithen meestal een typisch radio-opaak, gelamelleerd uitzicht maar sporadisch worden er 

bij reptielen eveneens radiolucente calculi, zoals (ammonium)uraat stenen aangetroffen (Miller, 1998; 

Mader, 2006). Echografisch onderzoek kan aangewend wordt om deze radiolucente cystolithen aan te 

tonen, secundaire afwijkingen aan de urineblaas vast te stellen en cystocenthese voor microbiologisch 

onderzoek uit te voeren (Mader, 2006; Schumacher & Toal, 2001).  

Cystotomie na coeliotomie is tot op heden de enige behandelingsoptie bij een reptiel. Kleinere 

cystholithen kan men eventueel endoscopisch of blind verwijderen via de cloaca (Mader, 2006). 

Discospondylitis en vertebrale osteomyelitis zijn minder gerapporteerd bij reptielen en er is weinig 

gekend omtrent de mogelijke etiologie en pathofysiologie. Infectie van de intervertebrale discus en de 

aanpalende wervellichamen wordt discospondylitis genoemd. Osteomyelitis is een gelokaliseerde of 

gegeneraliseerde inflammatie en destructie van beenderweefsel (Antinoff, 1997). De voornaamste 

manier voor pathogene organismen om de wervelkolom te bereiken is via arteriële weg (Lew & 

Waldvogel, 2004): agentia vanuit een andere primaire infectieplaats in het lichaam gaan door septicemie 

en bacteriëmie arteriëel spreiden (Mader, 2006). Deze pathogenen zouden bij reptielen voornamelijk 

afkomstig zijn vanuit het genito-urethraal kanaal, de huid en de mond (Ogden & Lister, 1975; Ogden, 

1979; Moore, 1992; Antinoff, 1997; Thomas, 2000). Ook bacteriën behorende tot de normale darmflora 

(Ogden et al., 1981). Vanuit coelomale granuloma’s zouden er eveneens pathogenen kunnen spreiden 

naar de gewrichten (Antinoff, 1997). Een exogene wijze van inoculatie van pathogene agentia kan 

gebeuren ten gevolge van trauma (Antinoff, 1997; Mader, 2006). Primaire infectieuze osteomyelitis lijkt 

bij reptielen zelden op te treden (Antinoff, 1997). 

De meeste bacteriën die bij reptielen geassocieerd worden met discopsondylitis en vertebrale 

osteomyelitis behoren tot de normale flora van de huid en het gastro-intestinaal kanaal (Antinoff, 1997; 

Chinnadurai & DeVoe, 2009). Voorbeelden van bacteriën behorende tot deze flora zijn Salmonella spp. 

zoals Salmonella enterica subsp. arizona en subsp. diarizonae (Antinoff, 1997; Geue & Löschner, 2002; 



Mader, 2004; De Souza et al., 2014) maar ook Proteus, Pseudomonas, Citrobacter, Staphylococcus 

spp. en E. coli (Antinoff, 1997; De Souza et al., 2014). Mycotische agentia lijken zelden spinale infectie 

te veroorzaken bij reptielen. Toch moet men altijd rekening houden met deze mogelijkheid (Antinoff, 

1997; Mader, 2006).  

Gevolgen van osteomyelitis en discospondylitis bij reptielen zijn onder andere pijn, lyse van bot 

verminderde mobiliteit van de gewrichten, pathologische fracturen, epidurale abcessen, septicemie, 

neurologische symptomen zoals paraplegie, het onvermogen tot urineren en defeceren en sterfte 

(Thomas, 2000).  

De eerste diagnostische stap voor het aantonen van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis bij 

reptielen is radiografie. Omdat men het niet altijd eens is over de radiografische kenmerken van deze 

pathologieën bij reptielen wordt radiografie best gecombineerd met cytologie, histopathologie en 

bacteriologie op basis van fijne naald aspiratie of bioptname (Antinoff, 1997). Andere mogelijke 

beeldvormingstechnieken om de diagnose van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis te 

bevestigen zijn computer tomografie, magnetische resonantie en myelografie (Thomas, 2000). 

De behandeling van osteomyelitis en discospondylitis bij reptielen kan een uitdaging zijn (Ramsay et 

al., 2002; Mader, 2006). De therapie bestaat uit voornamelijk uit het toedienen van antimicrobiële 

middelen die een goede penetratie van bot kennen (Antinoff, 1997; Mader 2006). Eventueel kan 

decompressieve chirurgie de oplossing bieden bij neurologische symptomen (Thomas, 2000). 

Aan de hand van een geval van urolithiasis, discospondylitis en vertebrale osteomyelitis bij een 

witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis) wordt hierna een uiteenzetting gegeven van de 

differentiaal diagnose van een coelomale massa en paraplegie bij de hagedis. Vervolgens wordt dieper 

ingegaan op de aandoeningen cystolithiasis, discospondylitis en vertebrale osteomyelitis. Zowel de 

etiologie, pathofysiologie, diagnose, prognose en preventie worden besproken. Aangezien de literatuur 

over deze aandoeningen bij reptielen schaars is, was het soms noodzakelijk om te extrapoleren naar 

wat geweten is omtrent het optreden van discospondylitis en osteomyelitis bij zoogdieren en pluimvee, 

waarbij deze klinische entiteiten frequent voorkomen en beter beschreven werden.  

 

 

 

 

 

  



CASUSBESCHRIJVING 

1. SIGNALEMENT 

Deze casus gaat over een mannelijke witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis) van ongeveer vier 

jaar oud en een lichaamsgewicht van 1,27kg. 

2. ANAMNESE 

De leguaan werd aangeboden aan de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, 

Wildlevende dieren en Proefdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, met klachten van 

niet meer kunnen klimmen en zwakte van de achterhand. 

De leguaan was sinds vier weken overgebracht vanuit een Duitse zoo naar een Belgische publieke 

herpetologische collectie. Bij aankomst leek het dier in goede gezondheid te verkeren. De huisvesting 

is een terrarium met de afmetingen 100 x 120 x 200cm (lengte x diepte x hoogte) met zand als 

bodembedekking en voorzien van kuntstakken en -planten. De temperatuur ter hoogte van de hot-spot 

bedraagt 32 ºC en gemiddeld 28 ºC. Als voedsel krijgt de leguaan voornamelijk groenten en fruit, wat 

wordt aangevuld met sprinkhanen. Deze worden twee tot drie keer per week bepoederd met een calcium 

en vitamine supplement.  

De leguaan werd plots op de bodem aangetroffen en leek duidelijk verzwakt ter hoogte van de 

achterhand. Na observatie constateerden de verzorgers dat het dier niet meer kon klimmen. Ook werd 

de urine- en mestproductie al een week niet meer opgemerkt desondanks de leguaan een goede eetlust 

vertoonde. 

3. KLINISCH ONDERZOEK 

Op het klinisch onderzoek was er een massa van ongeveer 4 x 3 x 2cm palpeerbaar in de caudale 

coeloomholte. De steunname en oppervlakkige nociceptie ter hoogte van de achterhand waren afwezig, 

de diepe nociceptie was echter wel aanwezig.  

Verder waren er geen andere klinische afwijkingen. 

4. PROBLEEMLIJST 

Na het klinisch onderzoek was de probleemlijst als volgt: massa in de caudale coeloomholte, paraplegie 

met afwezige oppervlakkige en aanwezige diepe nociceptie. 

5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

De differentiaaldiagnose voor een massa in de coeloomholte, rekening houdend met het signalement, 

is onder andere: obstructie door een corpus alienum, fecalithen, intussusceptie, urolithen, vergrote lever 

en nieren, impactie, hepatisch lipidose, abcessen en neoplasie (Mader, 2006; Divers 2016). 

Aangezien het een enkelvoudige, ronde structuur betrof met een harde consistentie, een aanzienlijke 

afmeting had en zich in de caudale coeloomholte bevond, kon de differentiaal diagnose beperkt worden 

tot een urolith, een neoplasie of een abces. 

 



De differentiaaldiagnose voor het tweede probleem van de zwarte leguaan, namelijk paraplegie, 

rekening houdend met het signalement, bestond onder andere uit: trauma, infectie (myelitis, 

osteomyelitis, discospondylitis), neoplasie, degeneratieve arthritis, (gevolgen van) metabole 

aandoeningen en deficiënties (Millichamp et al., 1983; Schaeffer & Waters, 1996; Craig et al., 2005; 

Mader, 2006; Hedley & Kubiak, 2015). 

Op basis van het klinisch onderzoek en de differentiaaldiagnose, zijn de meest waarschijnlijke oorzaken 

voor de paraplegie van de leguaan: primair of secundair (ten gevolge van nutritionele secundaire 

hyperparathyroïdie (NSHP)) trauma van de wervelkolom, discospondylitis en/of vertebrale osteomyelitis 

en neoplasie. 

6. DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE BENADERING VAN CYSTOLITHIASIS 

Om te bepalen wat de oorsprong van de palpeerbare coelomale massa was, werd besloten om een 

latero-laterale en een ventro-dorsale radiografische opname (RX) te maken. Op de opnames werd een 

ronde opaciteit met de afmetingen 4,7 x 3,2 x 3,2 cm in het caudale abdomen gezien. De structuur was 

radio-opaak en aldus gemineraliseerd. Ook kon men waarnemen dat de massa scherp afgelijnd was en 

bestond uit verschillende concentrische lagen. Dit beeld was compatibel met een urolith (zie figuur 1) 

(Mader, 2006). 

Op basis van de radiografische opnames werd er bovendien vastgesteld dat de vijfde ruggenwervel 

craniaal van de pelvis en de zesde ruggenwervel caudaal een onregelmatige aflijning vertoonden. Er 

waren eveneens osteolytische zones zichtbaar. Differentiaal diagnostisch passen bij dit radiografisch 

beeld: neoplasie, inflammatie en een fractuur van de wervellichamen en/of intervertebrale discus (zie 

figuur 2). Verder waren er geen tekenen van nutritionele secundaire hyperparathyroïdie op de RX-

opnames te zien. De cortices van de beenderen vertoonden namelijk een goede opaciteit en de 

transversaaluitsteeksels en staartwervels waren goed afgelijnd. (Mader, 2006).  

Aan de hand van de bevindingen op de RX opnames kon reeds één diagnose met zekerheid worden 

gesteld, namelijk urolithiasis meer bepaald een cystolith. De abnormaliteiten ter hoogte van de 

lumbaalwervels waren hoogstwaarschijnlijk de oorzaak voor de paraplegie. De radiografische 

afwijkingen waren indicatief voor een neoplastisch of infectieus proces. Vertebrale osteomyelitis en/of 

discospondylitis kwamen differentiaal diagnostisch op de eerste plaats. Er werd beslist om de cystolith 

de cystolith operatief te verwijderen en bijkomende diagnostische onderzoeken uit te voeren om de 

spinale letsels beter te kunnen definiëren. 

  



 

Fig. 1 Radiografische ventrodorsale opname van een witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis). Er is een radio-
opake ovoïde structuur zichtbaar in het caudale coeloom. Deze is opgebouwd uit concentrische lagen. Dit beeld is 
compatibel met urolithiasis. ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke  

 

 

Fig. 2 Radiografische laterale opname van een witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis). De aflijning van de 
vertebrae L3 (caudaal) en L4 (craniaal) is onregelmatig. Neoplasie, inflammatie en een fractuur zijn hier mogelijke 
differentiaaldiagnoses. Echter, het beeld komt het meest overeen met een vertebrale osteomyelitis en/of 
discospondylitis. ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke  



6.1. PATHOFYSIOLOGIE EN ETIOLOGIE 

Urolithiasis wijst op de aanwezigheid van macroscopische precipitaties of polykristallijne concreties in 

het urinair stelsel en is een frequent voorkomende aandoening bij reptielen (Kwantes, 1992; Mader, 

2006). De voornaamste lokalisatie van deze urolithen is de urineblaas en worden dan cystolithen of 

blaasstenen genoemd (Mader, 2006). De etiologie van de aandoening is bij reptielen dikwijls onduidelijk 

maar voedingsgerelateerde oorzaken van urolithiasis zouden bij reptielen het meest waarschijnlijk zijn. 

Voorbeelden van nutritionele oorzaken zijn vitamine A, D en calcium deficiënties. Ook een exuberante 

opname van proteïnes (zeker bij herbivoren) en oxalaten (hoge gehaltes in bijvoorbeeld spinazie) 

zouden aan de oorzaak kunnen liggen (Kwantes, 1992; Reavill & Schmidt, 2010; Archibald et al.,2015). 

Een dieet hoog in eiwitten zorgt bij de afbraak voor een hogere excretie van stikstofproducten in de 

urine, zoals urinezuur. Deze toename zorgt voor een groter risico van precipitatie van uraatzouten 

(Archibald et al.,2015). Vitamine A deficiëntie kan metaplasie en een slechte differentiatie van de 

epithelia veroorzaken wat vervolgens zou kunnen leiden tot een toename in celdebris. De toename van 

celresten in de urine zou ook dienst kunnen doen als nidus (Munday et al., 2009). Een te lage intestinale 

calciumopname zou de absorptie van oxalaten uit de darminhoud bevorderen. Een te hoge 

oxalaatopname (eveneens door te hoge gehaltes in het dieet) leidt tot een hogere excretie van oxalaten 

in de urine, waardoor de kans op vorming van oxalaatstenen toeneemt (Houston et al., 2011). Een 

vitamine D tekort kan ook leiden tot een slechtere intestinale calciumabsorptie. Dit komt omdat het 

hormoon cholecalciferol die deze calciumabsorptie stimuleert gesynthetiseerd wordt uit vitamine D 

(Mader, 2006). 

Maar ook niet nutritionele oorzaken worden mogelijk geacht. Zo kunnen bacteriën en ontstekingscellen 

een nidus vormen voor steenvorming in de urineblaas (Kwantes, 1992; Newman, 2007; Robinson et al., 

2008; Reavill & Schmidt, 2010; Houston et al., 2011;;  Archibald et al., 2015). Het uricotheel karakter 

van reptielen is een bijkomende factor. Immers, het excretieproduct van stikstof bij reptielen is urinezuur 

in plaats van ureum. Dit urinezuur is zeer slecht oplosbaar in water en vormt samen met kationen 

gemakkelijk uraatzouten. Deze onoplosbare uraten kunnen ook een nidus vormen (Kwantes, 1992). 

Ook veranderingen in pH van de urine, structurele en functionele abnormaliteiten (leidende tot 

bijvoorbeeld urinaire stase) zijn mogelijke contribuerende factoren. Ten slotte is een toestand van 

dehydratatie van groot belang (Kwantes, 1992; Mader, 2006; Newman, 2007; Robinson et al., 2008; 

Houston et al., 2011;;  Archibald et al., 2015). Uitdroging zorgt voor een hogere urinaire concentratie 

met zelfs supersaturatie van urine tot gevolg. De ontwikkeling van kristallen gebeurt veel gemakkelijker 

in supergesatureerde urine. Wanneer multipele kristallen aggregeren krijgt men een polykristallijne 

concretie en aldus cystolithiasis (Mader, 2006).  

De meeste blaasstenen bestaan bij reptielen uit calcium, kalium en ammonium uraten (Miller, 1998; 

Mayer, 2005; Mader, 2006). Minder frequent worden calciumfosfaatstenen aangetroffen (Reavill & 

Schmidt, 2010). 

6.2. DIAGNOSE 

Er bestaan verschillende diagnostische middelen om cystolithiasis aan te tonen. Palpatie van het 

abdomen is een eenvoudig, niet-invasief onderzoek waardoor men een vermoeden kan krijgen van 

blaasstenen. Echter, hard aanvoelende coelomale massa’s bij reptielen kunnen ook een andere 

oorsprong hebben en daarenboven kunnen kleine cystolithen gemist worden. De meest voor de hand 

liggende diagnostische techniek voor het aantonen van blaasstenen is beeldvorming. Op radiografische 

opnames zou 90% van de urolithen bij reptielen in beeld gebracht kunnen worden (Keller et al., 2015). 

Cystolithen hebben een typisch radio-opaak, gelamelleerd uitzicht. Stenen die opgebouwd zijn uit 



ammonium uraat zijn echter radiolucent (Miller, 1998; Mader, 2006; Reavill & Schmidt, 2010). Ook 

echografie kan worden gebruikt bij reptielen om blaasstenen in beeld te brengen (Mader, 2006; 

Schumacher & Toal, 2001). Bijkomend kan men een urineonderzoek laten uitvoeren. Sediment 

onderzoek kan witte en rode bloedcellen aantonen welke een indicatie kunnen zijn voor inflammatie 

maar niet noodzakelijk voor cystolithiasis (Keller et al., 2015; Mader, 2006). De aanwezigheid van 

uraatkristallen in het sediment is niet diagnostisch aangezien deze kristallen veel voorkomen in urine 

van reptielen zonder dat er urolithen aanwezig zijn (Mader, 2006). Men kan ook een urinecultuur 

onderzoek doen. Echter, ook hier wijst een positieve cultuur niet steeds op een bacteriële blaasinfectie. 

Het opvangen van een spontane urinelozing is veel minder betrouwbaar dan urine verkregen door 

cystocentese of blaaskatherisatie en kan aanleiding geven tot contaminatie. Daarenboven mondt de 

urineblaas bij reptielen uit in de cloaca, welke een gemeenschappelijke opening vormt voor excreta van 

het urinair, gastro-intestinaal en genitaal stelsel. Zelfs urine verkregen door cystocenthese, de meest 

aseptische techniek, kan bacteriën bevatten zonder enige significantie aangezien urine het urodeum 

(deel van de cloaca) passeert vooraleer het wordt opgeslagen in de urineblaas (Mader, 2006; Gibbons, 

2007).  

6.3. BEHANDELING 

De meest voor de hand liggende methode om de cystolith te verwijderen is het uitvoeren van een 

cystotomie. Voor kleinere cystholithen zijn andere behandelingsopties beschreven, zoals het 

endoscopisch of blind verwijderen van de steen via de cloaca. Nutritionele en chemische dissolutie van 

cystolithen is nog niet succesvol gebleken (Mader, 2006). 

Voor elke operatie geldt dat men de toestand van de patiënt eerst moet evalueren. Dit gebeurt aan de 

hand van de klachten, het klinisch onderzoek en een bloedonderzoek. Pre-operatieve rehydratatie en 

nutritionele ondersteuning kunnen nodig zijn. Een cystotomie is tevens een niet-steriele operatie omdat 

zoals eerder vermeld urine bij reptielen bacteriën kan bevatten en vergt dus een pre-operatieve 

antimicrobiële behandeling (Mader, 2006). 

Aangezien de algemene toestand van de leguaan het toeliet en rekening houdend met de anurie en de 

afmeting van de cystolith, werd er beslist om de steen onmiddellijk chirurgisch te verwijderen door 

middel van een cystotomie.  

6.3.1. Pre-operatief bloedonderzoek en medicatie 

Alvorens de operatie aan te vatten werd er een bloedonderzoek uitgevoerd waarbij de ventrale 

staartvene werd aangeprikt. De resultaten worden opgelijst in tabel 1. 

Aangezien fysiologische referentiewaarden voor hematologische en biochemische bloedparameters 

van Ctenosaura species nog niet gedocumenteerd werden, zijn we genoodzaakt om een ander species 

als model te gebruiken. In dit geval namen we de referentiewaarden van de groene leguaan (Iguana 

iguana), een hagedissensoort die nauw verwant is en waarvan er betrouwbare referentiewaarden 

beschikbaar zijn. Bij het analyseren van bloedwaarden van een reptiel moet men echter steeds in acht 

nemen dat het extrapoleren tussen verschillende species met de nodige bedachtzaamheid moet 

gebeuren. Daarnaast kunnen niet enkel diersoortverschillen maar ook omgeving en voeding een rol 

spelen in variaties van bloedwaarden. Het is aldus mogelijk dat de huidige gepubliceerde 

referentiewaarden representativiteit missen (Mader, 2006). 

De bloedwaarden van de witzwarte grondlegaan bevinden zich bijna allemaal tussen de normale 

grenzen van de referentiewaarden van de groene leguaan (zie tabel 1). Enkel AST (aspartaat 



aminotransferase enzyme) is lager dan de gegeven referentiewaarde maar deze bevinding is van geen 

belang omdat men enkel rekening dient te houden met gestegen waarden (Mader, 2006). Er waren dus 

geen aanwijzingen op het bloedonderzoek voor mogelijke oorzaken van de urolithiasis en de paraplegie.  

Tabel 1: Resultaten van bloedonderzoek op witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis) met cystolithiasis en 
paraplegie. 

Bloedwaarden Waarden Ctenosaura similis Referentiewaarden (Iguana iguana) 

AST 7 U/L 19-65 U/L 

BA <35 Umol/L - 

CK 231 U/L 174-8768 U/L 

UA 0,7 mg/dL 0-8,2 mg/dL 

GLU 295 mg/dL 169-288 mg/dL 

CA 10,8 mg/dL 8,6-14,1 mg/dL 

PHOS 6,2 mg/dL 2,5-21 mg/dL 

TP 61 g/L 41-74 g/L 

ALB 27 g/L 21-28 g/L 

GLOB 33 g/L 25-43 g/L 

K+ 2,3 mMol/L 1,3-3 mMol/L 

NA+ 148 mMol/L 158-183 mMol/L 

 

Aangezien een cystotomie een niet-steriele operatie is, werd er pre-operatief enrofloxacine toegediend. 

Vermits dit antibioticum irriterend is en intramusculaire toediening spiernecrose teweeg kan brengen, 

werd er gekozen voor de per orale weg aan een dosis van 10 mg/kg één maal daags (Mader, 2006). 

6.3.2. Anesthesieprotocol 

De leguaan werd geïnduceerd met 10mg/kg propofol (intraveneus) en onderhoud gebeurde door 

gasanesthesie met isofluraan in zuurstof. 

6.3.3. Cystotomie 

Bij hagedissen kan men de coeloomholte bereiken via een paramediane of ventrale middellijn incisie. 

Bij een ventrale celiotomie moet men bij hagedissen rekening houden met de aanwezigheid van de 

ventrale abdominale vene (VAV) (zie figuur 3). Deze bevindt zich onder de buikwand en ontstaat uit de 

bilaterale pelvisvenen craniaal van het os pubis. De VAV kan met de nodige anatomische kennis 

vermeden worden en ook het accidenteel raken van deze vene heeft, in tegenstelling tot wat men 

vroeger dacht, na snel en succesvol ligeren geen klinische complicaties voor het dier (Mader, 2006). 

Echter, het aansnijden van de VAV dient vermeden te worden aangezien een eventuele bloeding het 

overzicht op het operatieveld kan belemmeren. Daarenboven is het risico op een aanzienlijk bloedverlies 

door het niet snel kunnen onderbinden grootref. Er werd aldus een paramediane incisie gemaakt 

doorheen de huid, spierlagen en het peritoneum. Door middel van een retractor kan de toegang tot de 

coeloomholte worden gegarandeerd. Eventueel kan de incisie in een L vorm caudaal van de ribben 

verlengd worden (Kwantes, 1992). Rekening houdend met de zeer scherpe huidranden die de neiging 

hebben om te inverteren, worden er ook best vochtige kompressen ter hoogte van de wondranden 

aangebracht. Men moet, zoals bij elke coeliotomie, de gebruikte kompressen tellen (Mader, 2006).  



 

Fig. 2 De ventrale abdominale vene (VAV) bevindt zich ter hoogte van de ventrale middenlijn bij hagedissen 
waardoor de coeloomholte wordt benaderd via een paramediane incisie. De VAV ontstaat door samenvloeien van 
de bilaterale pelvis venen. ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en 
Proefdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 

Bij het openen van de coeloomholte werd de blaas met urolith direct zichtbaar. De blaas wordt uit de 

coeloomholte gemobiliseerd en door middel van vochtige kompressen afgeschermd van de andere 

organen. Eerst wordt er met een ronde naald een steunhechting geplaatst ter hoogte van de apex. 

Hierna maakt men de incisie in de middellijn van de ventrale blaaswand, voldoende ver van ureters en 

urethra. Tijdens de cystotomie werd een urinestaal genomen voor bacteriologisch onderzoek. De 

overige urine wordt via suctie uit de blaas verwijderd. De urolith werd vervolgens uit de blaas gelepeld 

waarna de mucosa van de blaaswand werd geïnspecteerd. Bij chronische urolithiasis verwachten we 

erge mucosale irritatie, wat echter niet aanwezig was in dit geval. De blaas werd gespoeld met steriele 

warme NaCl 0,9% oplossing en de blaaswand werd in twee lagen gehecht. Een eerste doorlopende 

circulaire hechting op de mucosa met een 4/0 polydioxanone/polyglecaprone hechtdraad en ronde 

naald. Als tweede hechting werd een doorlopende inverterende hechting op de seromusculaire laag 

geplaatst met hetzelfde hechtmateriaal. Vervolgens werd de steunhechting verwijderd en de blaas werd 

nog eens gespoeld. Hierna werd de blaas terug in de coeloomholte geplaatst en werd deze laatste 

gespoeld. 

Zoals bij elke coeliotomie moet men, vooraleer overgegaan wordt tot het sluiten van het coeloom, de 

kompressen opnieuw tellen. De spierlagen werden doorlopend gehecht met een resorberende 

hechtdraad (polyglactine 3/0) op een ronde naald. De huid van reptielen, en al zeker deze van Squamata 

(hagedissen, slangen en wormhagedissen), heeft sterk de neiging om te inverteren. Daarenboven 

bestaat de epidermis van Squamata uit schubben, welke opgebouwd zijn uit keratine. Dit alles leidt ertoe 

dat men de huid everterend (door middel van een horizontale of verticale matrashechting) dient te 

hechten. Zo niet raken de schubben van beide wondranden elkaar, wat de wondheling in het gedrang 

brengt (Mader, 2006). De huid werd gehecht met resorbeerbaar polyglactine 3/0 hechtmateriaal. 

 



6.4. PROGNOSE 

De prognose is uiteraard afhankelijk van de algemene toestand van het dier. Daarnaast kunnen 

secundaire gevolgen van cystolithiasis het herstel compliceren. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de 

bestaansduur alsook de grootte van de stenen. De aanwezigheid van calculi in de urineblaas geven een 

constante irritatie van de blaasmucosa. In een chronisch stadium kan dit leiden tot hypertrofie van de 

blaaswand en/of hyperplasie van de blaasmucosa. In een nog later stadium kan er druknecrose 

optreden van de blaaswand maar ook van de omliggende organen (Reavill & Schmidt, 2010). Alsook 

post-renale azotemie en dysurie kan ontstaan. Zeer grote stenen kunnen een aanzienlijke ruimte 

innemen in de coeloomholte waardoor de functie van andere organen in het gedrang komt. Zo kunnen 

dyspnee, anorexie, dystocia en gastro-intestinale obstructie als consequenties optreden. Andere minder 

frequent gerapporteerde symptomen zijn cloaca prolaps en bloedverlies uit de cloaca, strangurie, uni- 

of bilaterale paralyse van de achterhand (Mader, 2006). 

Ondanks de grootte van de blaassteen bij deze patiënt, waren de secundaire gevolgen mild. Intra-

operatief werd een mild geïrriteerde blaasmucosa waargenomen maar er was geen vermoeden van 

hypertrofie van de blaaswand en/of hyperplasie van de blaasmucosa. Ook druknecrose van de 

blaaswand en omliggende organen was afwezig. Het bloedonderzoek toonde ook geen post-renale 

azotemie aan. Wat de cystolithiasis betreft, zorgen deze bevindingen voor een gunstige prognose bij 

deze patiënt. 

6.5. PREVENTIE 

Aangezien nog niet veel geweten is omtrent de etiologie van urinaire calculi bij reptielen, zijn 

maatregelen omtrent preventie moeilijk. Het is echter steeds zinvol om eventuele voedingsfouten recht 

te zetten (Mader, 2006). 

6.6. RESULTAAT CYSTOTOMIE EN OPVOLGING 

Na de cystotomie (zie figuur 4) was er bij manipulatie urineren en defecaeren aanwezig door contracties 

van de m. detrusor (Yoshimura & Chancellor, 2003) maar nog geen spontane urinelozing. Ook de eetlust 

werd aanzienlijk beter. De paraplegie was echter nog steeds aanwezig.  

 

Fig. 3 Foto van een verwijderde cystolith (4,7 x 3,2 x 3,2 cm) na cystotomie bij een witzwarte grondleguaan 
(Ctenosaura similis). ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren, 
faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 

  



Het urinestaal dat verzameld werd tijdens de cystotomie was sterk polybacterieel met overvloedige 

aanwezigheid van Enterobacteriaceae spp. Aangezien urine de cloaca (meer bepaald het urodeum) 

passeert vooraleer het in de urineblaas wordt opgeslagen, is het niet onverwachts dat de urine van 

reptielen niet steriel is (Hernandez-divers et al., 2004; Mader, 2006; Gibbons, 2007). Enterobacteriaceae 

spp. behoren tot de normale darmflora en de aanwezigheid van deze organismen in de urine wijst niet 

noodzakelijk op een infectieuze cystitis (Mader, 2006). 

7. DIAGNOSTISCHE BENADERING VAN DE PARAPLEGIE 

7.1. RADIOGRAFIE 

Er werd na het verwijderen van de cystolith een controle RX opname gemaakt. De vertebrale letsels 

konden zo opnieuw worden beoordeeld, aangezien de paraplegie aanwezig bleef. De bevindingen op 

de RX opname waren gelijkaardig met de eerste opnames (zie figuur 5). Er waren osteolytische zones 

zichtbaar ter hoogte van het caudale aspect van het derde lumbaalwervel en het craniale aspect van de 

vierde lumbaalwervel. De differentiaaldiagnose omvatte discospondylitis en osteomyelitis of een 

neoplasie van de vertebrae. Er werd beslist om bijkomende onderzoek uit te voeren om de oorzaak van 

deze bevindingen trachten te achterhalen. 

 

Fig. 4 Laterale radiografische opname van een witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis). Er is osteolyse 
zichtbaar ter hoogte van vertebrae L3 (caudaal) en L4 (craniaal) met discospondylitis en osteomyelitis als 
voornaamste differentiaal diagnose ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde 
Merelbeke 

7.2. COMPUTERTOMOGRAFIE-SCAN 

Om de vertebrale letsels beter in beeld te brengen werd vervolgens een computertomografie scan (CT) 

uitgevoerd. De leguaan werd geïnduceerd met 10mg/kg propofol (intraveneus) en onderhoud gebeurde 

door gasanesthesie met isofluraan in zuurstof. 

Op de CT-beelden was te zien dat het caudale aspect van het wervellichaam en alsook de caudale 

eindplaat van L3 waren onscherp afgelijnd en vertoonden tevens een afwijkende vorm. Een gelijkaardig 

beeld werd ter hoogte van het craniaal aspect van het wervellichaam en de craniale eindplaat van L4 

waargenomen (zie figuur 6 a en b). Daarnaast was er ventrale compressie van het corresponderende 

ruggenmerg en de uittredende zenuwen zichtbaar. 

Er werd ook een contraststudie uitgevoerd waarbij een contraststof op basis van jodium intraveneus 

werd toegediend via de v. jugularis. Op deze opnames was een relatief symmetrische, vochthoudende 

weken delen zwelling met een duidelijke rim-like captatie van het contrastmedium te zien. Deze zwelling 

bevond zich voornamelijk ventraal van de eerder genoemde letsels. 



Op basis van deze bevindingen werd de waarschijnlijkheidsdiagnose van discospondylitis en vertebrale 

osteomyelitis bevestigd, maar een neoplastische oorsprong van de letsels kon nog steeds niet volledig 

worden uitgesloten. 

 

Fig. 6 a en b Sagittale CT beelden van een witzwarte grondleguaan (Ctenosaura similis). Het caudale aspect van 
het wervellichaam en de eindplaat van L3 en het craniale aspect van het wervellichaam en de eindplaat van L4 
hebben een onregelmatige vorm en aflijning. ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit 
Diergeneeskunde Merelbeke 

7.3. ECHOGRAFISCH BEGELEIDE FIJNE NAALD ASPIRATIE VAN DE SPINALE LETSELS TER 

HOOGTE VAN DE DERDE EN VIERDE LUMBAALWERVELS 

Om de oorsprong van het letsel verder te onderzoeken en te differentiëren tussen een infectieus en 

neoplastisch proces werd een fijne naald aspiratie (FNA) uitgevoerd van de intervertebrale ruimte alsook 

de vertebrae L3 en L4 zelf, dit onder begeleiding van echografie. Het aangeprikte materiaal werd 

uitgesmeerd op een draagglaasje waarna een hematoxyline-eosine en Ziehl-Neelsen kleuring 

gebeurde. Het preparaat werd vervolgens cytologisch onderzocht. Hierop werd enkel een beeld 

representatief voor normale botstructuur gevonden. De Ziehl-Neelsen kleuring was negatief voor 

zuurvaste Mycobacteria en ook na bacteriologische cultuur van de aspiraten werden geen bacteriën 

geïsoleerd. Er werden dus noch voor een bacterieel noch voor een neoplastisch proces aanwijzingen 

gevonden.  

Aangezien reptielen vaak een niet-purulente ontstekingsreactie vertonen en omdat sommige agentia 

zoals Staphylococcus spp., Pneumococcus spp. en Hemophilus spp. weinig etter vorming teweeg 

brengen kan dit ervoor zorgen dat er te weinig representatief materiaal verzameld kan worden, waardoor 



men een vals-negatief resultaat krijgt (Leung & Procop, 2010). Dit is ook hier het geval. De kans om een 

positieve cultuur te bekomen daalt ook naargelang de chroniciteit van de infectie (Ogden et al., 1981). 

Verder werd ook op de echografie een weke delen zwelling gezien lateraal en ventraal van de 

intervertebrale ruimte en discus tussen L3 en L4. De onregelmatige aflijning van de wervellichamen 

werd eveneens opgemerkt.  

7.4. CHIRURGISCHE BENADERING EN BIOPTNAME VAN DE SPINALE LETSELS TER HOOGTE 

VAN DE DERDE EN VIERDE LUMBAALWERVELS 

Op basis van voorgaande diagnostiek was er geen discriminatie mogelijk tussen de onderliggende 

etiologie, namelijk een neoplasie enerzijds en osteomyelitis en discospondylitis anderzijds. Daarom 

werd er beslist om de aangetaste regio, lumbaalwervels L3 en L4, chirurgisch te benaderen en biopten 

van de letsels te nemen voor histologisch en microbiologisch onderzoek.  

De witzwarte grondleguaan werd onder anesthesie gebracht met hetzelfde protocol als bij de cystotomie 

en CT-scan (zie 8.3.1). Er werden eerst naalden subcutaan geplaatst om de locatie van de aangetaste 

wervels te bepalen. De naalden ten opzichte van de letsels ter hoogte van lumbaalwervels L3 en L4 

werden door een RX opname gecontroleerd. Vervolgens werd een overlangse incisie gemaakt dorsaal 

en paramediaan van de betrokken wervels. De incisie werd doorheen de epaxiale spieren 

vrijgeprepareerd tot de botstructuur werd bereikt. De wondranden werden door middel van retractoren 

open gehouden (zie figuur 7). De macroscopische afwijkingen ter hoogte van de aangetaste wervels 

waren mild in vergelijking met de radiografische bevindingen. Er werd een relatief broos aspect van de 

wervels waargenomen, verder waren er geen opvallende afwijkingen waardoor de letsels niet eenduidig 

konden worden gedefinieerd en werd er niet geopteerd om een hemilaminectomie uit te voeren. Dit zou 

een oplossing kunnen bieden voor de mogelijke aanwezigheid van een lumbale stenose. Er werd aldus 

beslist om de resultaten van de biopten en de postoperatieve evolutie af te wachten en om aan de hand 

daarvan te beslissen of bijkomende chirurgische interventie opportuun was. Er werden zowel swabs als 

botmateriaal verzameld met een rongeur ter hoogte van de aangetaste wervellichamen. Ten slotte werd 

de incisie routinematig gesloten.  

 

Fig. 7 Intra-operatief beeld van de aangetaste lumbaalwervels na bioptname bij een witzwarte grondleguaan 
(Ctenosaura similis) met discospondylitis en vertebrale osteomyelitis. ©Kleine Huisdieren faculteit diergeneeskunde 
Merelbeke 

  



7.4.1. Resultaten histopathologie 

Histopathologie van de wervelbiopten ter hoogte van het letsel toonden een grote hoeveelheid 

gemineraliseerd kraakbeen aan, welke normaal kan zijn of kan wijzen op actieve botremodelling. Er 

werd ook myelofibrose aangetoond: het beenmerg bevatte weinig hematopoëtische cellen en relatief 

veel bindweefsel. Verder waren er geen indicaties voor een infectieus of tumoraal proces. 

7.4.2. Resultaten bacteriologie 

Het bacteriologisch onderzoek van de swab van de aangetaste wervels gaf als resultaat:  

Morganella morganii (Enterobacteriaceae) met resistentie tegen de antibiotica cloxacilline-nafcilline, 

ampicilline-amoxycilline, amoxycilline-clavulaanzuur en clindamycine. 

Enterococcus faecalis (Enterococcaceae) met resistentie tegen de antibiotica cloxacilline-nafcilline, 

clindamycine, gentamycine, amikacine, trimethoprim, trimethoprim + sulfa. 

Deze kiemen werden reeds sporadisch in verband gebracht met osteomyelitis en osteoarthritis bij 

zoogdieren en reptielen (Katz et al., 1987; Heard et al., 1988; Schonwetter & Orson, 1988; Raymond et 

al., 1995; Adamo & Cherubini, 2001; Gautam et al., 2003). 

8. DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE BENADERING VAN DISCOSPONDYLITIS EN 

VERTEBRALE OSTEOMYELITIS 

8.1. DEFINITIES 

Osteoarthritis is een aandoening van de gewrichten die gepaard gaat met destructie van het 

gewrichtskraakbeen, osteofyt vorming, botremodeling, veranderingen in peri-articulaire weefsels en een 

weinig purulente ontsteking welke varieert in ergheid (Johnston, 1997). Infectie van de intervertebrale 

discus en de aanpalende wervellichamen wordt discospondylitis (soms ook intradiscale osteomyelitis) 

genoemd. Osteomyelitis is een gelokaliseerde of gegeneraliseerde inflammatie en destructie van bot 

met een pyogeen infectieus agens als oorzaak (Antinoff, 1997). Wanneer de infectie beperkt is tot de 

vertebrae spreekt men van vertebrale osteomyelitis of spondylitis. De term diskitis gebruikt men 

wanneer uitsluitend de intervertebrale discus geïnfecteerd is (Thomas, 2000). 

8.2. PATHOFYSIOLOGIE 

Organismen kunnen de wervelkolom op verschillende manieren bereiken. De meest voor de hand 

liggende wijze is via de arteriële route (Lew & Waldvogel, 2004). Bij zoogdieren is de pathofysiologie 

beschreven als volgt: vertebrale, intercostale en lumbale arteries bevloeien de wervellichamen. Deze 

bloedvaten geven een capillair bed af ter hoogte van de vertebrale eindplaten (Crock & Goldwasser, 

1984). De intervertebrale discus ontvangt geen arteriën en krijgt zijn nutriënten daarentegen door 

diffusie van weefselvocht door openingen in de vertebrale eindplaten alsook door bloedvaten naast de 

annulus fibrosis (Bray & Burbidge, 1998; Wood 1998). Het capillaire bed ter hoogte van de vertebrale 

eindplaten mondt uit in een subchondraal veneus netwerk of direct in de venen van het beenmerg van 

de vertebrae (Crock & Goldwasser, 1984). De venen van iedere wervellichaam zijn met elkaar 

verbonden door een veneuze plexus die op de bodem van het wervelkanaal ligt. Deze plexus bezit geen 

kleppen waardoor het bloed naar craniaal of caudaal kan stromen naargelang de druk (Thomas, 2000). 

Dit impliceert dat ook bacteriën aanwezig in het bloed gemakkelijk kunnen spreiden tussen aanliggende 

wervellichamen. Deze manier van bloedvloei ter hoogte van de intervertebrale discus zou bacteriële 

spreiding na septicemie in de hand werken (Mader, 2006). De infectie begint aldus in de vertebrale 



eindplaat en spreidt dan naar de aanliggende discus door diffusie door openingen in de vertebrale 

eindplaat. De infectie kan andere wervellichamen bereiken doordat de veneuze plexus geen kleppen 

bezit (Wood, 1998). Wanneer de infectie toch begint ter hoogte van de intervertebrale discus is dit 

hoogstwaarschijnlijk gebeurd door directe inoculatie van een pathogeen agens (Wood, 1998). Trauma 

kan namelijk op exogene wijze pathogenen introduceren in weefsels en bloedvaten waarna de 

pathogenen kunnen spreiden (Antinoff, 1997; Mader, 2006). Voorbeelden van weefseltrauma zijn 

dysecdysis, parasitaire infestatie, ruw substraat, onvast materiaal en gevechten tussen dieren. Primaire 

infectieuze osteomyelitis is bij reptielen echter zelden het geval (Antinoff, 1997). 

Verder speelt een immunosuppressieve toestand een grote rol in het ontstaan van een bacteriëmie en 

septicemie en kan aldus de ontwikkeling van een spinale infectie vergemakkelijken (Antinoff, 1997; 

Thomas, 2000; Chinnadurai & DeVoe, 2009). Fouten in het management, zoals suboptimale 

temperatuur, vochtigheid, dieet, slechte hygiëne en overpopulatie kunnen hiertoe bijdragen (Antinoff, 

1997; Mader, 2006). Inadequate UV-verlichting en een inadequaat dieet kunnen ook NSHP tot gevolg 

hebben (Mader, 2006). Dit zou niet alleen kunnen zorgen voor een slechte ontwikkeling van het 

immuunsysteem maar naar analogie van de pathofysiologie bij broilers (zie onder) zou deze aandoening 

ook verantwoordelijk zijn voor verhoogd trauma ter hoogte van de wervels, en aldus de kans op 

bacteriële kolonisatie van deze plaatsen vergroten (Kramer, 2006; Makrai et al., 2011). Parasitose en 

andere aandoeningen kunnen ook immunosuppressie bij reptielen teweeg brengen (Mader, 2006; 

Klingenberg, 2007). 

De meest voorkomende manier van spinale infectie is dus door septicemie of bacteriëmie en arteriële 

spreiding van pathogene agentia afkomstig van andere sites (Mader, 2006). Vertebrale osteomyelitis 

(voornamelijk door Enterococcus spp.) is ook bij industrieel pluimvee, namelijk vleeskuikens (broilers), 

een groot probleem (De Herdt et al., 2008; Stalker et al., 2010; Makrai et al., 2011; Aitchison et al., 2014; 

Zeshan et al. , 2015; Talebi et al., 2016). Ook in deze gevallen zou een toestand van septicemie of 

bacteriëmie aanleiding geven tot spreiding van bacteriën naar de vertebrae (De Herdt et al., 2008; 

Stalker et al.,  2010; Aitchison et al., 2014). Een interessant gegeven bij broilers is dat de voornaamste 

lokalisatie van de letsels zich ter hoogte van de caudale thoracale wervellichamen bevindt (Stalker et 

al., 2010). Een mogelijke verklaring is reeds naar voor gebracht: de cervicale wervellichamen zijn bij 

broilers het ergst onderhevig aan microtrauma door overmatige belasting ten gevolge van onfysiologisch 

snelle groei en hoog lichaamsgewicht. Deze microtrauma kunnen leiden tot een veranderde bloedvloei 

en vorming van microthrombi (De Herdt et al., 2008; Stalker et al.,  2010; Aitchison et al., 2014). Deze 

lokale letsels kunnen dus optreden als ‘locus minoris resistentiae’ en dus gepredisponeerd zijn voor 

kolonisatie van bacteriën. Een indicatie van bacteriëmie bij aangetaste kippen verkreeg men door het 

aantonen van de aanwezigheid van de oorzakelijke bacteriën in de lever (Makrai et al., 2011).  

Deze hematogene verspreiding van bacteriële infecties is ook bij reptielen beschreven (Rhodin & Anver, 

1977; Ogden et al., 1981). De primaire infectieplaats bij reptielen zou voornamelijk afkomstig zijn vanuit 

het genito-urethraal kanaal, de huid en de mond (tonsillitis en tandabcessen) (Ogden & Lister, 1975; 

Ogden, 1979; Moore, 1992; Thomas, 2000). Salpingitis en enteritis zijn geassocieerd met verspreiding 

van de pathogenen naar de caudale vertebrae (Antinoff, 1997). Ook bacteriën behorende tot de normale 

darmflora zouden, indien in voldoende grote aantallen aanwezig bijvoorbeeld na ongecontroleerde 

vermenigvuldiging bij een gastheer met een immuungecompromitteerde toestand, de bloedstroom 

kunnen bereiken en aldus vertebrale osteomyelitis of discospondylitis kunnen veroorzaken (Ogden et 

al., 1981; Chinnadurai & DeVoe, 2009 ; Makrai et al., 2011). Bacteriën in het gastro-intestinaal kunnen 

de bloedstroom ook bereiken door een verstoorde darmbarrière (Stalker et al., 2010; Martin et al., 2011). 

Aldus kan elke aandoening die de functie van deze barrière compromitteert (zoals dysbacteriose, 



enteritis en parasitose) hiertoe bijdragen (Armour et al., 2011; Martin et al., 2011; Wideman & Prisby, 

2013; Aitchison et al., 2014). Coelomale granuloma’s zouden kunnen leiden tot infectie van plaatsen 

met grote capillaire densiteit zoals gewrichten (Antinoff, 1997).  

Gevolgen van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis zijn onder andere bot destructie, pijn, 

verminderde mobiliteit van de gewrichten, pathologische fracturen, epidurale abcessen, septicemie en 

sterfte. Er kunnen ook neurologische symptomen ontstaan, meestal als gevolg van compressie van het 

wervelkanaal door proliferatie van ontstekingsweefsel, exostose vorming en minder voorkomend door 

spreiding van de infectie doorheen de dura mater tot in het wervelkanaal (Thomas, 2000). 

8.3.  ETIOLOGIE 

In tegenstelling tot zoogdieren, zijn bij reptielen nog veel minder gevallen in de literatuur beschreven 

van spinale infecties waarbij een etiologisch agens werd aangetoond (Thomas, 2000). 

8.3.1. Bacterieel 

De meeste bacteriën die geïsoleerd worden uit infectieuze processen bij reptielen zijn normale flora van 

de huid en het gastro-intestinaal kanaal welke een opportunistisch karakter krijgen (Antinoff, 1997; 

Chinnadurai & DeVoe, 2009). Het komt vaak voor dat niet aangetaste reptielen uit dezelfde collectie 

deze kiemen ook bezitten (Antinoff, 1997). De voornaamste flora-kiemen die reeds verantwoordelijk 

werden geacht voor verscheidene infectieuze letsels bij reptielen zijn gram-negatieve bacteriën zoals 

Salmonella spp, meer bepaald Salmonella enterica subsp. arizona en subsp. diarizonae (Antinoff, 1997; 

Geue & Löschner, 2002; Mader, 2006; Souza et al., 2014) maar ook Proteus, Pseudomonas, 

Citrobacter, E. coli en Staphylococcus spp (Antinoff, 1997; Souza et al., 2014) en minder frequent 

Klebsiella, Serriata, Edwardsiella, Aeromonas en Chromobacterium (Antinoff, 1997). 

Salmonella spp. zijn één van de meest voorkomende gram-negatieve bacteriën verkregen uit cultuur bij 

slangen met osteomyelitis (Isaza et al., 2000; Ramsay et al., 2002). Het is algemeen bekend dat 

reptielen een reservoir zijn voor Salmonella spp. en dat deze kiem aldus een non-pathogeen agens is 

bij reptielen. In het verleden was er geen uitsluitsel over de mogelijkheid dat de aanwezigheid van 

Salmonella spp. effectief kon leiden tot ziekte bij reptielen (Bemis et al., 2003; Jackson et al, 1971; Orós 

et al., 1997; Oros et al., 1996; Ramsay et al., 2002; Mader, 2006). In latere studies werden Salmonella 

spp. geïsoleerd uit letsels bij reptielen, waardoor deze bacterie kan worden beschouwd als een mogelijks 

opportunistisch pathogeen (Bemis et al., 2003; Isaza et al., 2000; Mitchell & Shane, 2001; Ramsay et 

al., 2002; Mader, 2006). Salmonella spp. kunnen aanwezig zijn als normale darmflora welke na een 

periode van verlaagde immuniteit septicemie of bacteriëmie zouden kunnen veroorzaken (Antinoff, 

1997; Souza et al., 2014; Dunbar et al., 2015). Deze immunosuppressie kan verschillende oorzaken 

hebben, zoals suboptimaal management van dieren in gevangenschap (bijvoorbeeld suboptimale 

temperatuur, vochtigheid, dieet en overpopulatie) en andere aandoeningen. Aangezien Salmonella spp. 

behoren tot de normale flora van reptielen, moet men hiermee rekening houden bij de interpretatie van 

bacteriologische onderzoeken. Als men deze kiem isoleert uit een fecesstaal of van een andere plaats 

zonder letsels kan men niet concluderen dat Salmonella spp. verantwoordelijk is voor de ziekte van de 

patiënt. Salmonella spp. kunnen namelijk voorkomen als commensale organismen bij reptielen. 

Wanneer men de kiem echter isoleert uit een letsel is dit wel representatief en is aldus de oorzaak van 

de letsels (Antinoff, 1997; Mitchell & Shane, 2001; Chinnadurai & DeVoe, 2009). Bij een onderzoek van 

15 slangen, behorende tot 7 verschillende species, met proliferatieve spinale osteoarthritis werden 

Salmonella spp. en Streptococcus spp. teruggevonden in de bloedcultuur en beenderbiopten (Isaza et 

al., 2000). In de Knoxville Zoo Garden was Salmonella enterica subsp. arizonae bij een collectie van 



Crotalus willardi endemisch aanwezig (Ramsay et al., 2002). De auteur van deze studie veronderstelde 

een tropisme voor extra-intestinale weefsels van het gevonden Salmonella enterica subsp. Arizonae 

serotype bij Crotalus willardi. Ook bij een andere kolonie Crotalus willardi werd een Salmonella enterica 

subsp. arizonae teruggevonden (Ramsay et al., 2002; Bemis et al., 2003). Isolaties van Salmonella 

enterica subsp. arizonae uit letsels zijn aldus veel meer gerapporteerd bij slangen dan bij hagedissen 

(Zwart, 1970; Kennedy, 1973; Isaza et al., 2000; Ramsay et al., 2002; Bemis et al., 2003). Osteomyelitis 

veroorzaakt door Salmonella spp. is ook waargenomen bij andere ratelslangen in gevangenschap en 

deze bacteriën zouden voor deze slangensoorten van groot belang zijn (Ramsay et al., 2002). In een 

latere studie bij dezelfde kolonie Crotalus spp. van de Knoxville Zoo Garden werden zowel een 

predispositie van Crotalus willardi, een toegenomen virulentie van dit Salmonella enterica subsp. 

arizonae serotype en huisvestingsfactoren mogelijk geacht voor de hoge prevalentie van dit serotype 

bij de kolonie Crotalus willardi (Grupka et al., 2006). Recent werd er ook bij een brilkaaiman (Caiman 

crocodilus) met vertebrale osteomyelitis Salmonella enterica subsp. houtenae geïsoleerd (Dunbar et al., 

2015). Er zijn zelfs gevallen van osteomyelitis bij de mens bekend zijn met als verantwoordelijk agens 

een Salmonella kiem afkomstig van een reptiel (Croop et al., 1984; Nowinski & Miller, 2001). 

In een gewone koningsslang (Lampropeltis getula) met vertebrale osteopathie werden Salmonella sp., 

Proteus mirabilis en Bacteroides sp. geïsoleerd uit beenderbiopten (Mader, 2006). Escherichia coli zou 

een rol spelen in het ontstaan van osteomyelitis bij slangen met als primaire infectieplaats het vrouwelijk 

genitaalstelsel (Antinoff, 1997). Bij een neushoornpofadder (Bitis nasicornis) met spinale osteomyelitis 

zou een Enterococcus sp. verantwoordelijk zijn geweest (Schroter, 2005). 

Mycobacterium spp. zouden een minder grote rol spelen in het veroorzaken van osteomyelitis maar 

dienen steeds in beschouwing genomen worden wanneer osteomyelitis bij een reptiel vermoed of 

vastgesteld wordt en kunnen worden aangetoond met zuurvaste kleuringen gevolgd door moleculaire 

diagnostiek (Antinoff, 1997). Mycobacterium spp. veroorzaken meestal een granulomateuze 

ontstekingsreactie. Bij een geval met paralyse werd er uit een spinaal osseus letsel werd er een 

Mycobacterium spp. geïsoleerd (Mader, 2006).  

Ook anaërobe bacteriën worden mogelijks in verband gebracht met spinale infecties. Isolatie van deze 

organismen door middel van cultuur moet gebeuren onder anaërobe omstandigheden (Willis 1977; 

Antinoff, 1997). 

8.3.2. Mycotisch 

Mycotische agentia werden bij reptielen slechts sporadisch in verband gebracht met spinale infecties. 

Bij zoogdieren en vogels werden al vaker fungale organismen (onder andere Aspergillus en Candida) 

geïsoleerd uit letsel van vertebrale osteomyelitis en discospondylitis (Van Veen et al., 1999;  Williams 

et al., 1999; Tali, 2004). Ook hier is een systemische spreiding van mycotische agentia meestal het 

gevolg van een immunosuppressieve toestand door reeds bovengenoemde factoren (Mader, 2006; 

Chinnadurai & DeVoe, 2009). Echter, men dient altijd rekening te houden met de mogelijkheid van 

mycotische agentia als oorzaak en fungale culturen kunnen dus nuttig zijn (Antinoff, 1997; Mader, 2006).  

8.4.  DIAGNOSE 

De eerste diagnostische stap voor het aantonen van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis bij 

reptielen is radiografie. De eerste tekenen van discospondylitis op radiografie zijn een onregelmatige 

aflijning van de vertebrale eindplaten en eventueel een vernauwde intervertebrale ruimte (Thomas, 

2000). In een later stadium worden de erosieve letsels ter hoogte van de eindplaten duidelijker en wordt 



de intervertebrale ruimte groter door lyse van het aanpalende vertebraal beenweefsel. Nog later zijn 

tekenen van beenregeneratie zichtbaar in de vorm van sclerose en osteofyten. Finaal kunnen vertebrale 

collaps of fractuur, scoliose en ankylose zichtbaar zijn. Bij vertebrale osteomyelitis ziet men een 

onregelmatige aflijning en osteolytische letsels ter hoogte van de aangetaste vertebrae. Meestal is er 

ook een onregelmatige periostale reactie zichtbaar (Thomas, 2000). Osteomyelitis bij reptielen heeft 

dikwijls andere radiografische tekenen dan bij zoogdieren (Antinoff, 1997). De periostale reactie die men 

ziet bij zoogdieren, is meestal niet aanwezig bij reptielen. We kunnen dus concluderen dat lytische 

letsels zonder tekenen van nieuwbeenvorming bij reptielen osteomyelitis impliceren, terwijl dit voor 

zoogdieren eerder een neoplastisch beeld zou zijn (Mader, 2006). Bij een studie van Ramsay et al. ( 

2002) begon de osteomyeltis bij een Crotalus willardi met een zone van botlyse in het beenmerg van 

de vertebra. De omgevende cortex was toegenomen in dikte. In verdere stadia vormde zich periostale 

nieuwbeenvorming welke vaak reikte tot de aanliggende vertebra en proximale ribben. Er ontwikkelden 

zich vaak pathologische fracturen. Bij twee slangen met osteoarthritis waren er zones te zien met 

onregelmatig afgelijnd been. Dit kwam door een milde beenderige proliferatie. In een later stadium 

werden er geen tekenen waargenomen dat de letsels waren toegenomen of dat er zich osteomyelitis 

ontwikkeld had (Ramsay et al., 2002). De radiografische tekenen van osteomyelitis en vertebrale 

discospondylitis bij reptielen kunnen dus variëren. Hierdoor kunnen we concluderen dat de diagnose 

van osteomyelitis niet enkel gebaseerd mag worden op radiografieën aangezien neoplasie een 

gelijkaardig beeld kan geven. Bovendien kan osteomyelitis een gevolg zijn van neoplasie (Antinoff, 

1997). Een ander gegeven is het feit dat bij mensen aangetoond is dat de eerste radiografische tekenen 

van discospondylitis pas te zien zijn na enkele weken tot maanden. Aan de hand van radiografische 

opnames alleen zou een diagnose van discospondylitis in het beginstadium dus kunnen gemist worden 

(Wood 1998; Thomas, 2000). Men combineert radiografie dus best met histopathologie en bacteriologie 

(Antinoff, 1997). Een studie van Isaza et al. (2000) toont aan dat het moeilijk is om een histologisch 

verschil te maken tussen discospondylitis en spinale osteomyelitis. Bij vertebrale osteomyelitis zouden 

er in veel gevallen ook lesies ter hoogte van de ribben aanwezig zijn (Ramsay et al., 2002). 

Computer tomografie toont subtiele eindplaat erosies en paravertebrale weke delen zwelling of 

abcessen sneller aan dan radiografie. Deze diagnostische techniek kan aldus worden gebruikt om bij 

twijfel de letsels beter in beeld te brengen (Thomas, 2000). Men kan de CT optimaliseren door middel 

van contraststudies waardoor structuren zoals bloedvaten, tumoren, ontstekingsweefsel en sommige 

letsels beter in beeld worden gebracht (Platt & Olby, 2014). Een andere mogelijke 

beeldvormingstechniek is magnetische resonantie (MR) (Thomas, 2000). Deze techniek is vooral nuttig 

voor het in beeld brengen van weke weefsels en aldus intraparenchymale details van het ruggenmerg. 

CT daarentegen is een betere techniek voor beeldvorming van harde weefsels. Bovendien is een MR-

scan relatief kostelijk (Platt & Olby, 2014). In de literatuur is ook myelografie beschreven als mogelijke 

diagnostische techniek (Divers & Martin, 2000; Thomas, 2000). In vergelijking met radiografie toont deze 

techniek letsels van het ruggenmerg en haar bloedvaten duidelijk aan maar geeft geen extra informatie 

over de omliggende structuren (zoals de wervellichamen). Daarenboven is een myelogram een 

invasieve procedure die ervaring vereist (Platt & Olby, 2014). 

Naast beeldvorming kunnen ook andere diagnostische onderzoeken indicatief zijn voor discospondylitis 

en osteomyelitis. Een leukocytose op bloedonderzoek kan indicatief zijn voor een infectie. Een 

heterofilie toont een actieve inflammatoire respons aan, ook monocytose wijst op een infectie (Mariani, 

2007). De afwezigheid van deze bevindingen op bloedonderzoek sluiten een discospondylitis en 

osteomyelitis niet uit (Mader, 2004; Mariani, 2007). Ook cerebrospinaal vocht kan onderzocht worden 

maar dit is een zeer moeilijk uit te voeren techniek bij reptielen (Mariani, 2007). Bij een groene leguaan 



(Iguana iguana) met spinale osteopathie werd er lumbaal cerebrospinaal vocht verzameld waar op 

cytologie een ontstekingsbeeld te zien was (Divers, 2000). Ook een milde verhoging van 

plasmaproteïnen is mogelijk (Mariani, 2007). Men moet er zich van bewust zijn dat bovenstaande 

onderzoeken, in tegenstelling tot beeldvorming, de waarschijnlijkheid van discospondylitis of 

osteomyelitis kunnen verhogen, maar dat ze nooit een sluitende diagnose voor deze aandoening 

kunnen vormen (Mader 2006; Mariani, 2007). 

Bioptname is een invasieve procedure die kan toelaten om een exacte diagnose te stellen. Percutane 

fijne naald aspiratie van de intervertebrale ruimte en de vertebrae bijvoorbeeld, is een veilige methode 

met weinig complicaties om materiaal te verzamelen voor cultuur en cytologie. Een andere optie is 

chirurgische bioptname van aangetaste wervels bij reptielen (Thomas, 2000). Hierbij is het van groot 

belang dat men voorzichtig tewerk gaat, zodat men geen iatrogene fracturen veroorzaakt. Het 

botweefsel kan immers zeer fragiel geworden zijn (Isaza et al., 2000; Mader, 2006). Door deze techniek 

kan men door bacteriologisch en histologisch onderzoek van de biopten een eventuele neoplasie, 

inflammatie en infectie aantonen. Indien men bacteriën uit deze biopten isoleert, moeten deze als 

pathogenen worden beschouwd. Echter, indien de cultuur negatief is, mag men niet concluderen dat er 

geen pathogenen aanwezig zijn (Antinoff, 1997; Mader, 2006). Een vals-negatief resultaat kan 

verschillende oorzaken hebben, namelijk te weinig representatief materiaal of juist teveel verzamelde 

bacteriën waardoor deze zo snel vermenigvuldigen zodat de nutriënten opgebruikt geraken in het 

transportmedium en de bacteriën sterven (Mader, 2006; Leung & Procop, 2010). Op histologie van het 

verkregen botbiopt kan men in het geval van discospondylitis en osteomyelitis een heterofiele of 

histiocytaire ontstekingsreactie terugvinden en het botweefsel kan osteolytisch of osteoporotisch zijn 

(Montali, 1988; Antinoff, 1997). Histologie zou zelfs de belangrijkste diagnostische test zijn (Antinoff, 

1997) 

Ten slotte kunnen urinecultuur en bloedcultuur nuttig zijn, maar er is aangetoond dat letsels pas vaak 

ontstaan 22 tot 36 maanden na een periode van septicemie. Wanneer men letsels ten gevolge van een 

vertebrale osteomyelitis en discospondylitis aantoont, is de kans dus groot dat de pathogene agentia 

niet meer in het bloed circuleren (Thomas, 2000; Kiel, 2017). Er is een grote correlatie tussen bloed- en 

botcultuur bij slangen met proliferatieve spinale osteoarthritis wat impliceert dat bloedculturen van nut 

zouden kunnen zijn om een actieve bacteriële osteoarthritis te onderkennen (Isaza et al., 2000). 

8.5. BEHANDELING 

Osteomyelitis en discospondylitis bij reptielen kunnen moeilijk te behandelen zijn (Ramsay et al., 2002). 

Zelfs bij mensen waar deze aandoening vaak agressief behandeld wordt (met intraveneuze 

antibioticumtherapie voor minimum 4 weken in combinatie met chirurgie) is er nog een hoog percentage 

van therapeutisch falen (Haas & McAndrew, 1996). Ook bij reptielen is de medicamenteuze therapie 

toediening van antibiotica (Antinoff, 1997; Mader, 2006). Hierbij treden enkele moeilijkheden op. Om te 

beginnen hebben reptielen vaak een granulomateuze ontstekingsreactie (Montali, 1988). Hierdoor 

worden therapeutische weefselconcentraties van het toegediende antibioticum dikwijls niet bereikt. Bij 

osteoarthritis van andere gewrichten dan een vertebraal gewricht biedt chirurgisch debriment van het 

letsel een oplossing. In het geval van vertebrale osteomyelitis is dit debriment risicovol, bijvoorbeeld 

door iatrogene schade aan het ruggenmerg en toename van de instabiliteit (Antinoff, 1997). Men 

gebruikt dus liefst antimicrobiële middelen met een goede penetratie van bot, zoals cefalosporines, 

breedspectrum penicillines, fluoroquinolones of aminoglycosiden (Antinoff, 1997; Mader, 2006). 

Volgens Antinoff (1997) vangt men de medicamenteuze therapie ter behandeling van osteomyelitis bij 

reptielen best aan met intraveneuze of intra-osseuze toediening en zet men de therapie daarna verder 



met intramusculaire administratie. Orale therapie wordt afgeraden (Antinoff, 1997). Er zijn ook studies 

waarbij polymethyl methacrylaat parels geïmpregneerd met antibiotica subcutaan geïmplanteerd 

werden bij slangen ter hoogte van de vertebrale letsels. Deze therapie was echter niet succesvol. Men 

is niet zeker of de oorzaak lag bij de fysiologie van slangen (lage lichaamstemperatuur), het verschuiven 

van de parels, het soort antibioticum of de dosis (Ramsay et al., 2002; Mader, 2006) 

Idealiter zou er 4 weken na het opstarten van de antimicrobiële therapie en nadien met 2 weken interval 

telkens een nieuw biopt moeten genomen worden voor cultuur. Wanneer de cultuur negatief blijkt te 

zijn, zou de therapie nog 1 tot 2 weken moeten verder gezet worden. Echter, dit is niet altijd praktisch 

haalbaar (Antinoff, 1997). Bovendien heeft men altijd kans op een vals negatief resultaat (Antinoff, 

1997).  

Indien er compressie van het wervelkanaal aanwezig is door proliferatief ontstekingsweefsel, een 

verplaatste wervelfractuur, -luxatie of een epiduraal abces kan een decompressieve chirurgie worden 

uitgevoerd. Voorafgaand deze chirurgie zijn CT, MR of myelografie noodzakelijk (Thomas, 2000).  

Aan de hand van de bacteriologische cultuur en antibiogrammen kon de antibioticumtherapie van de 

witzwarte grondleguaan nu gericht worden aangepast. Enrofloxacine werd per oraal toegediend aan 

een dosis van 10 mg/kg eenmaal daags. De antibioticumtherapie werd twee maand gegeven. Ook werd 

er twee maand vitamine B1 (thiamine) subcutaan aan een dosis van 50 mg/kg toegediend om het herstel 

van het zenuwstelsel te bevorderen. Een thiamine deficiëntie zou namelijk kunnen leiden tot 

zenuwvezeldegeneratie ter hoogte van het ruggenmerg en demyelinisatie van de perifere zenuwen 

(Zimmerman, 1939). 

8.6. PROGNOSE 

Gezien het spreidend karakter van de spinale letsels is vroege diagnose beter voor de prognose 

(Antinoff, 1997; Mader, 2006). De aanwezigheid van een fungale component en secundaire vertebrale 

fracturen of (sub)luxaties verslechteren de prognose (Platt & Olby, 2014). Ook wanneer erge 

neurologische symptomen aanwezig zijn is de prognose gereserveerd. Bij zoogdieren is de prognose 

gecorreleerd met de aan- of afwezigheid van de diepe pijn gevoeligheid. Deze correlatie is nog niet 

aangetoond bij reptielen. Sommige studies hebben zelfs aangetoond dat de prognose voor reptielen na 

schade van het ruggenmerg gunstiger zou zijn dan voor zoogdieren. (Mader, 2006; Mariani, 2007). In 

studies waarbij een experimentele hemisectie en transsectie van het ruggenmerg bij reptielen werd 

uitgevoerd zou de locomotorische functie teruggekeerd zijn. De functionaliteit van het gastro-intestinaal 

en urinair stelsel werden bij deze studies niet in consideratie genomen (Srivastava, 1992; Mariani, 

2007). Aangezien zelfs dieren met erge neurologische symptomen gunstig kunnen reageren op 

medicamenteuze behandeling, loont het dus zeker de moeite om dit te proberen. Indien men een goede 

evolutie bekomt, is het niet uitgesloten dat de patiënt hervalt. Deze kans is groter bij immuun 

gecompromitteerde dieren (Thomas, 2000). 

Aangezien de leguaan erge neurologische symptomen (paraplegie, afwezige oppervlakkige nociceptie, 

niet kunnen urineren en defeceren) vertoonde is de prognose gereserveerd (Mader, 2006).  

8.7. PREVENTIE 

Een immunosuppressieve toestand speelt een grote rol in het ontstaan van een bacteriëmie en 

septicemie en dus ook in de ontwikkeling van een spinale infectie (Antinoff, 1997; Thomas, 2000; 

Chinnadurai & DeVoe, 2009). Verschillende oorzaken waarop we kunnen ingrijpen, kunnen 

immunosuppressie teweeg brengen. Om te beginnen kunnen fouten in het management leiden tot 



immunosuppressie. Voorbeelden zijn een suboptimale temperatuur, vochtigheid, dieet maar ook een 

slechte hygiëne en overpopulatie (Antinoff, 1997; Mader, 2006). Naast managementfouten kunnen ook 

andere aandoeningen immunosuppressie bij reptielen teweeg brengen (Mader, 2006; Klingenberg, 

2007). Ten slotte kan een verstoring van de darmbarrière door bijvoorbeeld parasitose, enteritis, 

dysbacteriose de lokale immuniteit onderdrukken (Stalker et al., 2010; Armour et al., 2011; Martin et al., 

2011; Wideman & Prisby, 2013; Aitchison et al., 2014). 

Voor elke aandoening met een mogelijke infectieuze component is het belangrijk dat men de spreiding 

tussen dieren moet tegengaan. Dit kan men doen door het aangetaste dier in quarantaine te plaatsen 

en de oorspronkelijke huisvesting te reinigen (Ramsay et al., 2002; Mader, 2006). Er werd echter reeds 

vermeld dat de meeste bacteriën die infectie veroorzaken bij reptielen behoren tot de normale flora van 

de huid en het gastro-intestinaal kanaal welke een opportunistisch karakter krijgen (Antinoff, 1997; 

Chinnadurai & DeVoe, 2009). Het komt dan ook vaak voor dat niet aangetaste reptielen uit dezelfde 

collectie deze kiemen ook bezitten (Antinoff, 1997).  

9. OPVOLGING 

Drie weken na de start van de antibioticumtherapie urineerde en defeceerde de leguaan bewust. De 

paraplegie was echter nog steeds aanwezig. Twee maanden na de initiële presentatie was er een 

terugkeer van steunname en oppervlakkige nociceptie ter hoogte van de achterhand. Echter, de 

motoriek ter hoogte van de achterpoten was nog steeds beperkt. 

 



BESPREKING 

Het optreden van cystolithiasis in combinatie met discospondylitis en vertebrale osteomyelitis bij 

hagedissen werd nog niet eerder gedocumenteerd in de literatuur. Voor het besproken geval wordt op 

basis van de bevindingen bij deze casestudie en de beschikbare literatuurgegevens een causaal 

verband tussen beide problemen verondersteld. 

Een eerste mogelijkheid is dat er ten gevolge van de discospondylitis en aansluitende osteomyelitis en 

daarmee gepaard gaande proliferatie van ontstekingsweefsel, compressie van het ruggenmerg is 

opgetreden waardoor de functie van lumbosacrale plexus zenuwen in het gedrang zijn gekomen. 

Hierdoor zou het onvermogen om te urineren en defeceren verklaard kunnen worden. Urine retentie en 

stase van urine zou vervolgens aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een cystolith (Miller, 1998; 

Mader, 2006). Het is niet uitgesloten dat de verzorgers de afwezige urine- en fecesproductie pas een 

week voor de initiële presentie opmerkten, maar dat dit probleem zich al langer manifesteerde. 

Primaire cystolithiasis samengaand met een bacteriële cystitis als primair probleem vormt echter 

eveneens een mogelijkheid. De bacteriën zouden een septicemie of bacteriëmie kunnen veroorzaken 

ten gevolge van spreiding vanuit de blaas naar de intervertebrale ruimte ter hoogte van de aangetaste 

lumbaalwervels bij de besproken leguaan. Het werd inderdaad reeds aangetoond dat het genito-

urethraal stelsel zou kunnen optreden als een mogelijke primaire infectieplaats van waaruit bacteriën 

spreiden naar de wervelkolom en daar letsels veroorzaken (Moore, 1992; Ogden, 1979; Ogden & Lister, 

1975; Thomas, 2000).  

Bij het besproken geval behoorden de uit de urinecultuur geïsoleerde bacteriën tot de 

Enterobacteriaceae. Uit de beenderbiopten ter hoogte van de spinale letsels werden Morganella 

morganii (Enterobacteriaceae) en Enterococcus faecalis (Enterococcaceae) geïsoleerd. Deze bacteriën 

behoren echter tot de normale darmflora van reptielen en kunnen dus ook vanuit het gastro-intestinaal 

kanaal een bacteriëmie of septicemie hebben veroorzaakt (Mundt, 1963; De Herdt et al., 2008; Stalker 

et al.,  2010; Aitchison et al., 2014; Miller, 2015). 

Ten slotte is een directe inoculatie van de pathogene agentia ten gevolge van trauma ter hoogte van de 

ruggengraat nog steeds mogelijk, maar minder waarschijnlijk (Antinoff, 1998; Mader, 2006). In de 

anamnese en op klinisch onderzoek waren er immers geen aanleidingen voor mogelijk trauma. 

Wat de besproken casus betreft, is het meest waarschijnlijk dat er eerst een bacteriëmie optrad die 

aanleiding gaf tot een spinale infectie met compressie van het ruggenmerg en als gevolg het 

onvermogen om te urineren en defeceren. Urine retentie en stase van urine kon aansluitend aanleiding 

geven tot het ontstaan van een cystolith (Miller, 1998; Mader, 2006). Alhoewel deze pathogenese het 

meest waarschijnlijk geacht wordt, kan er geen sluitend bewijs geleverd worden op basis van de 

uitgevoerde onderzoeken. Voornamelijk de analogie tussen e.g. Enterococcus cecorum geassocieerde 

osteomyelitis die bij industrieel pluimvee vaak gezien wordt en het optreden van milde of ernstige NSHP 

bij reptielen is een interessante denkpiste die eventueel bevestigd of ontkracht zou kunnen worden door 

gericht onderzoek bij gelijkaardige cases of het uitvoeren van experimentele studies. Osteomyelitis bij 

pluimvee wordt in de hand gewerkt door microtrauma ter hoogte van de wervels onderhevig aan de 

belasting door onfysiologische botvorming, alsook door de verstoring van de darmbloedbarrière ten 

gevolge van nutritionele factoren. Bij reptielen kan NSHP eveneens predisponeren tot microtrauma van 

kraakbeen en bot met bacteriële kolonisatie tot gevolg en evenzeer zijn nutritionele fouten, maar ook 

suboptimale omgevingscondities en/of intestinale parasitose de meest voorkomende oorzaken van 



bacteriëmie van opportunistisch geworden florakiemen van de huid en het gastro-intestinaal kanaal 

(Antinoff, 1997; Chinnadurai & DeVoe, 2009). 

Zowel voor cystolithiasis (uitgezonderd van de minder voorkomende radiolucente calculi), 

discospondylitis en vertebrale osteomyelitis is —na een algemeen klinisch onderzoek— radiografie de 

aangewezen eerste stap. Vervolgens kan men een CT-scan (eventueel met contraststudie) uitvoeren 

om de letsels beter in beeld te brengen (Thomas, 2000). Het etiologisch agens kan men aantonen door 

bacteriologisch onderzoek van materiaal verkregen door middel van percutane fijne naald aspiratie van 

de intervertebrale ruimte en de vertebrae. Ook biopten van de aangetaste wervels verkregen door 

chirurgische benadering kan men bacteriologisch en bovendien histologisch (om neoplastische oorzaak 

uit te sluiten) laten onderzoeken (Thomas, 2000). 

Verder werd door Ramsay et al. (2002) een uitzonderlijke relatie waargenomen tussen een specifiek 

serotype van Salmonella enterica subsp. Arizonae en slangen van het species Crotalus willardi in de 

kolonie van de Knoxville Zoo Garden met osteomyelitis. Het is echter niet zeker of deze hoge prevalentie 

bij dit species te wijten was aan een predispositie van Crotalus willardi, een toegenomen virulentie van 

dit Salmonella enterica subsp. arizonae serotype en/of huisvestingsfactoren (Grupka et al., 2006). 

Om de resultaten van de antibioticumtherapie te kunnen evalueren, kan men zich baseren op de 

klinische evolutie van de patiënt. Het is ook aangewezen om de RX-opnames en eventueel de CT-scan 

te herhalen. De evolutie van de vertebrale letsels zou op deze manier in beeld kunnen gebracht worden. 

Echter, de osteolytische letsels kunnen lang blijven persisteren nadat de agentia zijn afgedood door 

medicamenteuze therapie (Mader, 2006). Men zou ook opnieuw biopten kunnen verzamelen om 

eliminatie van het infectieus agens ter hoogte van de letsels te kunnen bevestigen. Het is belangrijk om 

te weten dat het bekomen van een negatieve cultuur niet altijd wijst op therapeutisch succes (Antinoff, 

1997). Een resterende bacteriële haard zou een sluimerende infectie in stand kunnen houden en het 

herstelproces kunnen tegen gaan. 

Zelfs indien de pathologische agentia volledig geëlimineerd werden, geeft dit geen garantie op volledig 

herstel. De schade die werd toegebracht aan het ruggenmerg is mogelijks irreversibel (Platt & Olby, 

2014). Ook bij een gunstige evolutie van de patiënt, is het niet uitgesloten dat deze hervalt. Deze kans 

is groter bij immuun gecompromitteerde dieren (Thomas, 2000). 

Uit de pathofysiologie van discospondylitis en vertebrale osteomyelitis kunnen we aldus concluderen 

dat het vermijden van een lokale of algemene immunosuppressie de belangrijkste preventieve 

maatregel is. Voornamelijk het toepassen van een optimaal management van in gevangenschap 

gehouden dieren is hierbij doorslaggevend. Het is dus noodzakelijk een grondige kennis te hebben over 

de verschillende noden van de soort in kwestie qua huisvesting en dieet. Verder kunnen 

ingangscontroles en regelmatige check-ups bij de dierenarts een mogelijke ziekte vroeg onderkennen 

(Mader, 2006).  
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SAMENVATTING 

Een mannelijke groene boompython (Morelia viridis) van ongeveer 17 jaar oud werd aan de Afdeling 

voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke aangeboden met anorexie, hypersalivatie en intermitterend open mond 

ademen sinds twee maanden. Bij de initiële presentatie werd een parasitologisch onderzoek uitgevoerd 

op een cloaca-swab waarbij flagellaten werden aangetroffen. Er werd een per orale behandeling 

opgestart met metronidazole in combinatie met dwangvoeding eenmaal per week via een orogastrische 

voedingssonde. Bij de tweede presentatie één maand later was de python nog steeds anorectisch maar 

werd er een milde verbetering van de hypersalivatie en dyspnee opgemerkt. Bijkomend werd de 

aanwezigheid van een gelokaliseerde dilatatie halfweg het craniale coeloom van ongeveer 1,5 x 2 cm 

vastgesteld. Hoewel de lokalisatie van de dilatatie overeenstemde met de hartregio konden er geen 

fysiologische ritmische hartpulsaties in deze regio gedetecteerd worden. Door middel van echografisch 

onderzoek van de dilatatie werd een goed afgelijnde, minimaal gevasculariseerde weke delen massa 

ter hoogte van de hartbasis aangetroffen. Er bleek geen continuïteit tussen de massa en het hart te 

bestaan. Op basis van de lokalisatie, het plots ontwikkelen van de relatief grote massa en onderzoek 

van een FNA van de massa werd een vermoedelijke diagnose van een neoplastisch proces gesteld. Op 

basis van de lokalisatie werd het mogelijk geacht dat de massa uitging van de (para)thyroïde. Rekening 

houdende met de minimale vascularisatie kon het om een sterk gededifferentieerde neoplasie van de 

thyroïde of parathyroïde gaan. Om deze waarschijnlijkheidsdiagnose te bevestigen of uit te sluiten werd 

vervolgens een scintigrafische scan met intracardiale toediening van 99mtechnetium uitgevoerd. Tijdens 

de scintigrafie werd er geen captatie waargenomen. Op basis van deze bevinding kon de 

waarschijnlijkheidsdiagnose niet bevestigd worden en werd er een exploratieve coeliotomie ingepland 

om de massa chirurgisch te benaderen en deze indien mogelijk te verwijderen alsook staalnames uit te 

voeren voor histologisch en eventueel microbiologisch onderzoek. Tijdens de exploratieve ingreep werd 

duidelijk dat de massa uitging van de mucosa van de oesophagus en werd er een bijkomende 

oesophagale perforatie vastgesteld caudaal van de massa. Microbiologisch onderzoek van de 

verwijderde granulomateuze massa was negatief. Op basis van histopathologisch onderzoek en 

immunohistochemisch onderzoek en in tegenstelling tot wat de cytologische onderzoeken deden 

vermoeden, bleek de massa een granuloom te zijn en aldus werd de diagnose van een granulomateuze 

oesophagitis aangetoond. Na chirurgische resectie van het slokdarmgranuloom en herstel van het 

defect in de slokdarmwand trad er zes weken postoperatief herstel van de eetlust met normale passage 

van prooidieren doorheen de slokdarm op. Op basis van de bevindingen die vastgesteld werden voor 

de besproken case, werd een iatrogene slokdarmperforatie met aansluitend ontwikkelen van een 

slokdarmgranuloom als meest waarschijnlijke diagnose vooropgesteld. Aan de hand van dit geval wordt 

de differentiaaldiagnostische en therapeutische benadering van een craniale coelomale massa bij de 

slang besproken. 

Keywords: Morelia viridis – coelomic dilatation – granulomatous oesophagitis – oesophageal 

perforation – reptiles 
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INLEIDING 

Granulomen ontstaan als reactie op bepaalde persisterende endo- of exogene irriterende factoren zoals 

Mycobacteria, schimmels en parasieten maar ook niet-infectieuze agentia zoals necrotisch weefsel en 

hechtmateriaal (Boros & Revankar, 2010). Zowel de aard van de irriterende factor alsook 

gastheerfactoren spelen een rol in welk type reactie er ontstaat. Indien het uitlokkend agens wordt 

gefagocyteerd door macrofagen maar de enzymale degradatie ter hoogte van het fagolysosoom er niet 

in slaagt om het agens volledig af te breken ontstaat er een granuloom (Williams & Williams, 1983). 

Granulomavorming komt vaker voor bij reptielen als ontstekingsreactie op infectieuze agentia dan bij 

zoogdieren (Frye, 1981). Een chronisch granuloom bestaat uit epithelioide cellen, lymfocyten, 

plasmacellen en multinucleaire reuzencellen. Uiteindelijk wordt het granuloom ingekapseld door fibreus 

weefsel (Montali, 1988). 

Bij cytologische interpretatie kan een granuloom vaak worden verward met een epitheliale neoplasie. 

Dit kan verklaard worden door het feit dat macrofagen in chronische ontstekingsprocessen een 

epithelioid uitzicht kunnen krijgen. Deze epithelioid uitziende macrofagen kunnen gelijken op een 

epitheliale neoplastische cellen. Deze macrofagen vormen in tegenstelling tot epitheliale tumoren echter 

meestal geen clusters (Whitbread, 2016). 

Bij zoogdieren is de prognose van slokdarmperforatie sterk gereserveerd (Jones & Ginsberg, 1992;  

Chirica et al., 2010). Gezien de lokalisatie in de nabijheid van organen zoals het hart en de longen kan 

een spreidende infectie vanuit de slokdarm fataal zijn door het optreden van septicemie (Hilmi et al., 

2003; Gupta & Kaman, 2004; Chirica et al., 2010). Algemeen is de prognose van een oesophagale 

perforatie afhankelijk van de oorzaak, lokalisatie en de tijd tussen het ontstaan en de diagnose (Brinster 

C. et al., 2004; Chirica et al., 2010). Vroege diagnose van een oesophagale perforatie reduceert de 

kans op complicaties en mortaliteit (Reeder L. et al., 1995; Sawyer R. et al., 1995; Brinster C. et al., 

2004). Tijdens de operatie waren er geen aanwijzingen voor coelomitis of sepsis. Een verklaring zou de 

nutritionele fysiologie bij slangen kunnen zijn. De meeste slangen hebben lange periodes tussen 

voederopnames en nemen volledige prooidieren op waardoor de kans op migratie van prooidieren 

doorheen de perforatie zeer klein is (Mader, 2006).  

Het is belangrijk op te merken dat dwangvoeding van reptielen door middel van een tube voorzichtig 

dient te gebeuren. Zelfs met het geschikte materiaal en goede techniek moet men steeds voorbereid 

zijn op eventuele complicaties zoals trauma tot zelfs perforatie van het spijsverteringsstelsel (Mader, 

2006; Devoe, 2014).  

Aan de hand van een geval van oesophagale perforatie en granulomateuze oesophagitis bij een groene 

boompython (Morelia viridis) wordt hierna een uiteenzetting gegeven van de differentiaaldiagnose van 

een gelokaliseerde distentie van het craniale coeloom bij slangen. Vervolgens wordt dieper ingegaan 

op de diagnostiek van een massa bij reptielen en wordt de aandoening van een oesophagale perforatie 

bij slangen verder besproken en vergeleken met zoogdieren. 
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CASUSBESCHRIJVING 

10. SIGNALEMENT 

Deze casus gaat over een mannelijke groene boompython (Morelia viridis) van ongeveer 17 jaar oud 

en een lichaamsgewicht van 734 gram. 

11. HISTORIEK 

De python werd aangeboden aan de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, 

Wildlevende dieren en Proefdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, omwille van 

anorexie, hypersalivatie en intermitterend open mond ademen sinds twee maanden. 

De python behoorde tot een publieke herpetologische collectie. De python wordt individueel gehuisvest 

in een terrarium 80 x 80 x 120 cm. De temperatuur bedraagt overdag gemiddeld 25 °C met een hotspot 

van 30 °C en 22 °C gedurende de nacht. Als voedsel krijgt de python wekelijks dode kuikens, ratten of 

muizen aangeboden.  

Op het klinisch onderzoek vertoonde de python een goede algemene conditie en voedingstoestand, 

was alert en actief. Via het natief onderzoek van een cloacaswab werden er flagellaten aangetroffen. Er 

werd beslist om een antiparasitaire behandeling op te starten met metronidazole per oraal aan een dosis 

van 50 mg/kg eenmaal daags gedurende vijf dagen in combinatie met dwangvoeding met 15 ml 

convalescence support eenmaal per week via een orogastrische voedingssonde. 

Eén maand na initiële presentatie kwam de python op controle. De python was nog steeds anorectisch 

maar er werd een milde verbetering van de hypersalivatie en dyspnee opgemerkt. Er werd opnieuw een 

grondig klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij een distentie van het craniale coeloom van ongeveer 1,5 

x 2 cm werd opgemerkt (zie figuur 1). De distentie was gelokaliseerd ter hoogte van de hartregio. Bij 

slangen bevindt het hart zich ongeveer op 22-33 % van de totale lichaamslengte (Kik & Mitchell, 2005; 

Mader, 2006). Een cardiogene oorsprong van de distentie was dus aannemelijk. Fysiologische ritmische 

hartpulsaties konden echter niet waargenomen worden ter hoogte van de opzetting. 

 

Fig. 5 Distentie van het craniale coeloom bij een groene boompython (Morelia viridis) ter hoogte van de hartregio. 
Een cardiogene oorsprong van de distentie was dus aannemelijk. De normale ritmische hartpulsaties waren echter 
afwezig ter hoogte van en rondom deze opzetting. ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, 
Wildlevende dieren en Proefdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 
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12. PROBLEEMLIJST 

Na het klinisch onderzoek was de probleemlijst als volgt: anorexie, hypersalivatie, dyspnee en 

gelokaliseerde distentie van het craniale coeloom. 

13. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

Distentie van het craniale coeloom bij slangen kan veroorzaakt worden door organomegalie van alle 

structuren die aanwezig zijn in deze regio, namelijk het hart, de (para)thyroïden, de thymus, de 

oesophagus, de craniale pool van de long(en) en de trachea (Mader, 2006). Massa’s, vergroting of 

dilatatie van deze organen zouden tot een distentie van de coeloomholte kunnen leiden (Mader, 2006). 

Deze kunnen ontstaan door inflammatoire processen zoals abcessen, granulomen (parasitair, 

mycotisch, protozoair of bacterieel), neoplasie, nutritionele deficiënties zoals hypovitaminose A alsook 

traumatische en degeneratieve oorzaken (Christman et al., 2017).  

Van alle reptielenklassen zijn bij slangen de meeste neoplasieën gerapporteerd (Ramsay et al., 1996, 

Catao-dias & Nichols, 1999; Sykes & Trupkiewicz, 2006; Mader, 2006; Christman, 2016). Reeds 

gerapporteerde neoplasieën bij reptielen van bovengenoemde organen zijn lymfoma, adenocarcinoma 

en hemangioma van de oesophagus, melanophoroma ter hoogte van de longen, hemangioma en 

fibrosarcoma van het hart en carcinoma van de thyroïden (Christman, Benson, 1999; Gal et al., 2009; 

Gumber et al., 2010; Hadfield et al., 2012; Stumpel et al., 2012; Lombardini et al., 2013; Rivera et al., 

2015).  

Cardiomegalie bij reptielen kan te wijten zijn aan dilatatie of hypertrofie van het hart. Dit kan ontstaan 

door primaire hartaandoeningen (idiopathische cardiomyopathie, congenitale defecten en 

degeneratieve aandoeningen) of secundair door metabolische of nutritionele oorzaken (Jacobson et al., 

1979; Kik & Mitchell, 2005; Mader, 2006). Ook systemische en infectieuze aandoeningen kunnen 

invloed hebben op het cardiovasculair systeem (Mader, 2006). Congenitale defecten zoals 

atrioventriculaire klepdefecten, stenose van de grote bloedvaten, infectieuze endocarditis en 

granulomateuze myocarditis werden reeds gerapporteerd (Jacobson et al., 1989; Jacobson et al., 1991; 

Kik & Mitchell, 2005; Mader, 2006). Ook pericardiale effusie kan een valse indruk van cardiomegalie 

geven daar het hartsilhouette vergroot kan zijn op radiografie (Redrobe & Scudamore, 2000; Schillinger 

et al., 2010). Deze cardiomegalie kan naargelang de aard van de effusie (transsudaat, exsudaat, 

gemodificeerd transsudaat, hemorragisch of neoplastisch) verschillende oorzaken hebben, namelijk 

idiopathisch, neoplastisch, infectieus, inflammatoir, traumatisch, toxisch en chronisch hartfalen. Elke 

vorm van acute pericarditis kan eveneens gepaard gaan met pericardiale effusie (Soler-soler, 2001; 

Phelan et al., 2015). 

Thyromegalie (goitre) bij reptielen kan ontstaan door neoplasie, hyper-/hypothyroïdie en iodine 

deficiënties of toxiciteit (Rivera & Lock, 2008). De hypersalivatie die vastgesteld werd bij de python kan 

ontstaan door blokkage van de passage van speeksel doorheen het slokdarmlumen (Hernandez-divers 

& Garner, 2003; Mader, 2006; Anderson et al., 2010; Heckers et al., 2012; Darrow B. et al., 2013; 

Christman et al., 2017). Deze blokkage kan ontstaan door intraluminale/-murale (neoplasie, granuloma) 

of extramurale obstructie (compressie door een massa) (Benson K., 1999). 
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14. DIAGNOSTISCHE BENADERING 

Om de oorzaak van de coelomale distentie bij de boompython in beeld te brengen werd er eerst een 

echografisch onderzoek van de volledige coeloomholte uitgevoerd.  

14.1. ECHOGRAFIE VAN DE COELOOMHOLTE EN FIJNE NAALD ASPIRATIE VAN DE MASSA 

Alvorens de echografie uit te voeren werd de slang gesedeerd met intraveneuze toediening van 

alfaxalone aan een dosis van 10 mg/kg. De echografie gebeurde met een 5-7 MHz microconvexe 

transducer.  

In het craniale coeloom op de plaats van de distentie werd een goed omschreven ovale massa met een 

doorsnede van 1,59 x 4,86 cm in beeld gebracht (zie figuur 2). De massa had een granulair aspect met 

een dun hyperechogeen kapsel en was minimaal gevasculariseerd. De massa bevond zich tegen de 

hartbasis waardoor de beide aortabochten, de vena cava en de a. pulmonalis naar caudaal waren 

verplaatst en tegen de atria werden geduwd waardoor hun fysiologisch verloop niet meer aanwezig was.  

Verder was er ook een nodule van 2,7 mm doorsnede met een dunne anechogene rand aanwezig in 

het leverparenchym (zie figuur 3). 

Van de coelomale massa werden er fijne naald aspiraten (FNA) verzameld en gekleurd met een 

hemacolor kleuring voor cytologisch onderzoek (zie figuur 4). Op cytologie waren talrijke cluster-

vormende epitheliale cellen met ronde tot ovale nucleoli te zien. Deze cellen vertoonden milde 

anisokaryose en granulair nucleair chromatine. Er waren ook enkele normaal ogende heterofielen en 

macrofagen aanwezig. Verder werden er ook bacteriën in het preparaat aangetroffen, hun aanwezigheid 

was waarschijnlijk te wijten aan contaminatie bij staalname. Dit aangezien enkel extracellulaire bacteriën 

werden gezien en geen intracellulaire bacteriën of fagocytose wat zou kunnen wijzen op infectie.  

Rekening houdend met de lokalisatie, de bevindingen op echografie en de FNA resultaten werd een 

(para)thyroïde oorsprong van de massa als meest waarschijnlijk geacht. Aandoeningen van deze 

organen zijn nochtans weinig gedocumenteerd in de literatuur bij slangen, maar enkele gevallen van 

hyper(para)thyroïdie, hyper-/hypothyroïdie en neoplasie werden reeds beschreven (Rivera & Lock, 

2008). In combinatie met de snelle groei van de massa en de cytologie resultaten, namelijk 

clustervorming en anisokaryose, bij dit geval waren indicatief voor een neoplastisch proces van de 

(para)thyroïde.  
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Fig. 2 Echografisch beeld van een massa met granulair aspect en een dun hyperechogeen kapsel bij een groene 
boompython (Morelia viridis) die zich klinisch presenteert als een coelomale dilatatie ter hoogte van de cervicale 
regio. ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke  

 

 

Fig. 3 Echografisch beeld van een nodule met een dunne anechogene rand in het leverparenchym bij een groene 
boompython (Morelia viridis). ©Medische Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke  



7 
 

    

    

Fig. 4 Cytologische opnames van fijne naald aspiraten van een massa in het craniale coeloom bij een groene 
boompython (Morelia viridis). Er zijn clusters epitheliale cellen met ronde tot ovale nucleoli te zien. De cellen 
vertonen milde anisokaryose en granulair nucleair chromatine (hemacolor). ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere 
Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 
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14.2. SCINTIGRAFIE 

Er werd gekozen voor een pertechnetaat scan als volgende diagnostische stap aangezien een 

eventuele (para)thyroïde oorsprong verondersteld werd.  

99mTechnetium is een overgangsmetaal dat zich gedraagt als een “pseudohalogeen” omdat het dezelfde 

biologische eigenschappen vertoont dan iodide en chloride (Sucupira et al., 1983; Banerjee et al., 2001). 

99mTechnetium in de vorm van pertechnetaat (99mTcO4
-) wordt gecapteerd door de folliculaire cellen van 

de thyroïde door middel van Na+-I- transporters maar wordt niet gemetaboliseerd tot thyroglobuline 

(Daniel & Brawner, 2006). Schildkliermassa’s kunnen op de scan een verhoogde (warme nodule) of 

verlaagde (warme nodule) captatie van pertechnetaat vertonen (Husband & Reznek, 2016). 

Voor dit onderzoek was anesthesie noodzakelijk. De inductie gebeurde opnieuw met intraveneuze 

toediening van alfaxalone aan een dosis van 10 mg/kg. Vervolgens werd de python geïntubeerd met 

een tracheotube met een binnenste diameter van 2,5 mm waarbij de cuff niet werd opgeblazen. Als 

onderhoud werd isofluraan 0,8 % in zuurstof gebruikt. Vervolgens werd de python in dorsale decubitus 

gepositioneerd en hierop volgend werd er 99mtechnetium intracardiaal toegediend. Er werden statische 

opnames gemaakt op 0 en 30 minuten alsook op 24 uur na toediening van 99mtechnetium. Op de beelden 

verkregen door de scintigrafische scan werd er geen abnormale captatie van pertechnetaat door de 

parathyroïden en thyroïden vastgesteld (zie figuur 5). Aldus kon besloten worden dat de massa uit leek 

te gaan van een ander orgaan in deze regio. Echter, thyroïdcarcinoma’s die een zodanige 

dedifferentiatie vertonen nemen mogelijks geen technetium op waardoor een thyroïdcarcinoma alsnog 

mogelijk zou kunnen zijn (Feldman & Nelson, 2003). 

 

 

 

 

Fig. 5 Beelden van een 99Mtechnetium scan bij een groene boompython (Morelia viridis) waarbij geen captatie van 

pertechnetaat ter hoogte van de coelomale massa zichtbaar is (cirkels). De massa lijkt aldus niet uit te gaan van 
de thyroïden. Verder is er normale aanwezigheid van pertechnetaat ter hoogte van het hart (pijlen). ©Medische 
Beeldvorming van de Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 
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14.3. BLOEDONDERZOEK 

Tijdens anesthesie voor de scintigrafische scan werd bij de python bloed genomen via cardiocentese 

om een volledig hematologisch en biochemisch bloedonderzoek uit te voeren. Hiervoor plaatst men de 

slang in dorsale decubitus en zoekt men het hart, dat zich ongeveer op 22-33 % van de totale 

lichaamslengte bevindt, door visualisatie van ventrale pulsaties en palpatie. Vervolgens puncteert men, 

in een hoek van 45° en in craniodorsale richting, het hart ter hoogte van de apex van het ventrikel. Bij 

deze techniek is er minder kans op lymfe bijmenging (wat de resultaten van het bloedonderzoek kan 

vervalsen) in vergelijking met venepunctie aangezien het veneuze systeem bij reptielen dicht bij het 

lymfatisch systeem gelegen is (Mader, 2006; Sykes & Klaphake, 2014). Sedatie is vaak noodzakelijk 

om de slang te immobiliseren en aldus trauma te vermijden (Mader, 2006). De resultaten van het 

bloedonderzoek bij de groene boompython worden opgelijst en vergeleken met de beschikbare 

referentiewaarden in tabel 1. 

Tabel 1: Resultaten van het bloedonderzoek op een groene boompython (Morelia viridis) met anorexie, 
hypersalivatie, dyspnee en een massa ter hoogte van het craniale coeloom. 

Bloedwaarden Groene boompython 

(Morelia viridis) 

Referentiewaarden Morelia viridis (Mader, 2006) 

AST 28 U/L 11-75 U/L 

CK 531 U/L 614 U/L 

UA 5,8 mg/dL 1,6-20,4 mg/dL 

GLU 30 mg/dL 5-223 mg/dL 

CA 13,8 mg/dL 10,3-80 mg/dL 

PHOS 5,1 mg/dL 4-26,3 mg/dL 

TP 79 g/L 39-69 g/L 

ALB 11 g/L 13-27 g/L 

GLOB 69 g/L 34-50 g/L 

K+ 6,7 mMol/L 5-5,3 mMol/L 

NA+ 152 mMol/L 157-159 mMol/L 

 

Op bloedonderzoek werd een matige hyperglobulinemie en hyperkaliëmie waargenomen alsook een 

leucocytose met heterofilie (13,25x103 WBC/µ; referentiewaarde 0,87-6,63x103 WBC/µ) en monocytose 

(8,75x103 WBC/µ; referentiewaarde 0,04-2,34x103 WBC/µ). Aangezien heterofielen instaan voor 

fagocytose kan een stijging voorkomen bij inflammatoire processen maar ook door stress, neoplasie en 

heterofiele leukemie (Mader, 2006; Sykes & Klaphake, 2008). Monocytose kan een indicatie zijn voor 

inflammatoire processen, voornamelijk granulomateuze ontstekingsreacties (Mader, 2006; Sykes & 

Klaphake, 2008). Hyperkaliëmie kan het gevolg zijn van een afname van renale secretie, excessieve 

opname van kalium in de voeding en erge acidose (Mader, 2006; Stahl, 2006). Hyperglobulinemie is 

indicatief voor chronische inflammatie en/of infectie (Mader, 2006; Stahl, 2006). We kunnen concluderen 

dat de bevindingen die vastgesteld werden op basis van echografisch, cytologisch, scintigrafisch en 

bloedonderzoek bij deze python in de richting wijzen van een inflammatie ten gevolge van een 

neoplastisch of inflammatoir proces.  
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15. BEHANDELING EN VERDERE DIAGNOSTIEK 

15.1. RESECTIE VAN DE COELOMALE MASSA 

Er werd beslist om de massa ter hoogte van het craniale coeloom chirurgisch te verwijderen. 

15.1.1. Anesthesieprotocol 

De python werd geïnduceerd met 10 mg/kg alfaxalone (intraveneus) en daaropvolgende intubatie met 

een tracheotube met een binnenste diameter van 2,5 mm waarbij de cuff niet werd opgeblazen. Als 

onderhoud werd isofluraan 0,8 % in 1 L/min zuurstof gebruikt door intermitterende positieve druk 

ventilatie. 

15.1.2. Coeliotomie 

De python werd in laterale decubitus gepositioneerd waarna de huid ter hoogte van de massa werd 

gescrubd met chloorhexidine en povidone jodium oplossing. Er werd lateraal een overlangse huidincisie 

van 5 cm gemaakt ter hoogte van de overgang van de laterale en ventrale schubben. Een laterale 

benadering bij slangen heeft als voordeel dat er geen interferentie is met de fysiologische conformatie 

van de ventrale schubben bij het everterend sluiten van de incisie. Daarenboven wordt de incisie bij 

voorkeur gemaakt tussen de schubben van twee aaneenliggende rijen en zo de zachte huid tussen de 

schubben in te snijden. Dit komt de heling van de incisiewonde ten goede (Mader, 2006). De 

bovenliggende weefsels werden vervolgens vrijgeprepareerd tot de massa vrij kwam te liggen. Deze 

bleek uit te gaan van de slokdarm en puilde uit in het lumen van de slokdarm. Het oppervlak van de 

massa had een geulcureerd uitzicht (zie figuur 5). Er was daarenboven caudaal van de massa een 

slokdarmperforatie van ongeveer 2 cm diameter aanwezig. De weefselranden ter hoogte van de 

perforatie leken normaal slokdarmweefsel te zijn (zie figuur 6). Er werden geen tekenen van coelomitis 

waargenomen. 

Na grondige inspectie van de weefsels werd er overgegaan tot resectie van de massa ter hoogte van 

zijn basis in de mucosale laag van de slokdarm. De massa werd verwijderd met marges van 1 cm niet 

afwijkend slokdarmweefsel en de massa met het omgevende afwijkend weefsel werd succesvol 

verwijderd. Na debridatie van de wondranden ter hoogte van de perforatie en verwijderde massa werd 

de slokdarmwand gehecht met poliglecaprone 25 (monocryl). De mucosale en submucosale laag 

werden doorlopend gehecht in één laag, de muscularis laag werd enkelvoudig gehecht. Hierna werd de 

oesophagale wand gecontroleerd op lekkage door middel van drainage van het lumen met een 

oesophagale sonde. Vervolgens werd de coeloomholte overvloedig gespoeld met isotone NaCl 0,9%. 

Dit is belangrijk om de bacteriële contaminatie en eventuele voedselresten te reduceren (Benson, 1999). 

Vervolgens werden de spierlagen van de lichaamswand doorlopend gehecht met een resorberende 

hechtdraad (polyglactine 3/0) op een ronde naald. De huid van reptielen, en zeker deze van Squamata 

(hagedissen, slangen en wormhagedissen), heeft sterk de neiging om te inverteren. Daarenboven 

bestaat de epidermis van Squamata uit schubben, welke opgebouwd zijn uit keratine. Dit alles leidt ertoe 

dat men de huid everterend (door middel van een horizontale of verticale matrashechting) dient te 

hechten. Zo niet raken de schubben van beide wondranden elkaar, wat de wondheling in het gedrang 

brengt (Mader, 2006). De huid werd gehecht met resorbeerbaar polyglactine 3/0 hechtmateriaal.  

De recovery van de anesthesie bij de python verliep probleemloos. 
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Fig. 5 Chirurgische benadering van een massa ter hoogte van het craniale coeloom bij een groene boompython 
(Morelia viridis). De massa gaat uit van de mucosa van de slokdarm. ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere 

Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 

 

 

Fig. 6 Chirurgische benadering van een massa ter hoogte van het craniale coeloom bij een groene boompython 
(Morelia viridis). De massa gaat uit van de mucosa van de slokdarm. Caudaal van de massa is er een 
slokdarmperforatie aanwezig (marges aangeduid met pijlen), de randen van het defect vertonen een normaal 
uitzicht. ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren, faculteit 
Diergeneeskunde Merelbeke 

  



12 
 

15.2. HISTOLOGIE VAN DE COELOMALE MASSA EN OPVOLGING 

Op doorsnede was de massa vast en lichtgeel. Het weefsel werd opgestuurd voor microbiologisch 

onderzoek, gefixeerd in 10 % formoloplossing en paraffine om daarna gekleurd te worden met een 

hematoxyline eosine kleuring voor histologisch onderzoek. Bijkomend werd ook nog een 

immunohistochemische kleuring uitgevoerd met cytokeratine als merker om neoplastische kenmerken 

van de massa met volledige zekerheid uit te sluiten. 

Via microbiologisch onderzoek van het gereseceerde weefsel konden geen kiemen worden 

aangetoond. Histologisch onderzoek toonde aan dat de massa een granuloma was met centrale 

necrose omgeven door macrofagen en fibrose (zie figuur 7). Het omgevend slokdarmweefsel was sterk 

geïnfiltreerd door grote, schuimige macrofagen, heterofielen, lymfocyten en plasmacellen (zie figuur 8). 

Er was uitgebreide fibrose aanwezig. Het slokdarmepitheel op deze plaats was sterk hyperplastisch met 

vorming van diepe, onregelmatige crypten die soms sterk gedilateerd waren en necrotisch debris 

bevatten. In en op het crypte-epitheel waren talrijke kleine, coccoïde bacteriën aanwezig. Aldus werd 

de diagnose van granulomateuze oesophagitis aangetoond. De immunohistochemische kleuringen van 

het operatief verwijderde weefsel konden de aanwezigheid van een neoplasie definitief uitsluiten. 
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Fig. 7 Histologisch beeld van een granuloom ter hoogte van de slokdarm bij een groene boompython (Morelia 
viridis). Er is centrale necrose (pijl) aanwezig omgeven door macrofagen en fibrose. ©Afdeling voor Pluimvee, 
Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende dieren en Proefdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 

 

 

Fig. 8 Histologisch beeld van het omgevend slokdarmweefsel van een granuloom ter hoogte van de slokdarm bij 
een groene boompython (Morelia viridis). Er is sterke infiltratie van grote, schuimige macrofagen, heterofielen, 



14 
 

lymfocyten en plasmacellen alsook uitgebreide fibrose. ©Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, 
Wildlevende dieren en Proefdieren, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 

15.3. PROGNOSE 

Bij zoogdieren is de prognose van slokdarmperforatie zeer sterk gereserveerd (Jones & Ginsberg, 1992; 

Chirica et al., 2010). Gezien de lokalisatie van de oesophagus dichtbij organen zoals het hart en de 

longen kan een spreidende infectie immers snel fataal zijn door het optreden van septicemie (Hilmi et 

al., 2003; Gupta & Kaman, 2004; Chirica et al., 2010). Algemeen is de prognose van een oesophagale 

perforatie afhankelijk van de oorzaak, alsook de lokalisatie en de tijd tussen het ontstaan van de 

perforatie en de diagnose (Brinster C. et al., 2004; Chirica et al., 2010). Vroege diagnose van een 

oesophagale perforatie reduceert de kans op complicaties en mortaliteit (Reeder L. et al., 1995; Sawyer 

R. et al., 1995; Brinster C. et al., 2004). Mogelijke complicaties na chirurgisch sluiten van het defect zijn 

lekkage doorheen de hechtingen in de oesophagale wand (Ohri et al., 1993; Brinster C. et al., 2004).  

15.4. PREVENTIE 

De keuze van het gebruik van plooibare of rigide tubes om een reptiel te dwangvoeden zou geen verschil 

maken in de kans op het ontstaan van een oesophagale perforatie (De Voe, 2014). Indien men 

voorzichtig te werk gaat en de tube gelijkmatig stuk voor stuk opschuift, zou de kans op beschadiging 

en perforatie van de wand van de oesophagus klein zijn. Het oppervlak van de tube dient glad te zijn 

zodat dit het opschuiven vergemakkelijkt. Verder is het belangrijk om het dier goed te fixeren, zelfs met 

de nodige voorzichtigheid en geschikt materiaal kan men schade toebrengen wanneer het dier niet goed 

gemanipuleerd wordt (Mader, 2006; De Voe, 2014).  

16. OPVOLGING 

Twee weken na de operatie werd een eerste per orale voeding (convalescence support) via een 

orogastrische sonde gegeven en dit werd eenmaal per week herhaald. Zes weken postoperatief vond 

er een spontane voedselopname met normale passage van het prooidier doorheen de slokdarm plaats. 

De python vertoonde een volledig herstel en een recidief van het granuloom werd niet gezien.  
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BESPREKING 

Bij een distentie van de coeloomholte bij een reptiel dient men steeds de oorzaak van de 

volumetoename te achterhalen. Aangezien het in dit geval ging om een gelokaliseerde distentie van de 

craniale coeloomholte werd onderliggend organomegalie of de aanwezigheid van een massa 

verondersteld. De distentie was gelokaliseerd in de hartregio bij de python die in deze casus besproken 

werd. Bij slangen bevindt het hart zich ongeveer op 22-33 % van de totale lichaamslengte (Kik & Mitchell, 

2005; Mader, 2006). Een cardiogene oorsprong van de distentie was dus aannemelijk. Cardiomegalie 

kan te wijten zijn aan dilatatie of hypertrofie van het hart. Dit kan ontstaan door primaire 

hartaandoeningen (idiopathische cardiomyopathie, congenitale defecten en degeneratieve 

aandoeningen) of secundair door metabolische of nutritionele oorzaken (Jacobson et al., 1979; Kik & 

Mitchell, 2005; Mader, 2006). Ook systemische en infectieuze aandoeningen kunnen invloed hebben 

op het cardiovasculair systeem (Mader, 2006). Pericardiale effusie kan een valse indruk van 

cardiomegalie geven daar het hartsilhouette vergroot kan zijn op radiografie (Redrobe & Scudamore, 

2000; Schillinger et al., 2010). Deze kan naargelang de aard van de effusie (transsudaat, exsudaat, 

gemodificeerd transsudaat, hemorragisch of neoplastisch) verschillende oorzaken hebben, namelijk 

idiopathisch, neoplastisch, infectieus, inflammatoir, traumatisch, toxisch, chronisch hartfalen. Elke vorm 

van acute pericarditis kan gepaard gaan met pericardiale effusie (Soler-soler, 2001; Phelan et al., 2015). 

Verschillende hartaandoeningen werden reeds beschreven bij slangen, zoals bacteriële endocarditis, 

parasitaire infectie, nutritionele oorzaken, congenitale defecten en neoplasie (Jacobson E. et al., 1991; 

Kik M. & Mitchell M., 2005; Stumpel J. et al., 2012). Bij cardiomegalie zouden we eerder verwachten dat 

ter hoogte van de distentie duidelijke hartpulsaties waarneembaar zijn tijdens het klinisch onderzoek 

(Mader, 2006). Deze waren in dit geval niet aanwezig. Echocardiografie was echter noodzakelijk om 

een cardiogene oorspong van de gelokaliseerde distentie definitief uit te sluiten. 

Echografie is een non-invasief onderzoek dat meer informatie kan geven over de oorsprong van de 

coelomale distentie bij reptielen. Echografie in combinatie met kleurendoppler is daarenboven de beste 

techniek om hartaandoeningen —wat verondersteld werd bij dit geval—  in beeld te brengen (Snyder et 

al., 1999; Kik & Mitchell, 2005; Mader, 2006). Men kan bovendien echobegeleide FNA uitvoeren van 

eventuele massa’s en het verzamelde weefsel kan daarna cytologisch worden onderzocht. Op 

echografisch onderzoek waren er geen indicaties voor cardiomegalie bij deze python en de hartstructuur 

en –functie waren echografisch niet afwijkend. Er werd daarentegen wel een massa in beeld gebracht 

die zich bevond tegen de hartbasis en deze werd vervolgens aangeprikt. Via FNA kan er informatie 

verkregen worden over celtype, celgrootte en –vorm, cytoplasma en nucleus karakteristieken. Dit laat 

toe een onderscheid te maken tussen neoplasie en inflammatie en kan men een idee krijgen over de 

maligniteit/tumortype indien het weefsel een neoplasie betreft (Alleman & Kupprion, 2007; Christman et 

al., 2017). Pleomorfisme, anisocytosis, anisokaryosis, variabele nucleus:cytoplasma (N:C) ratio’s zijn 

aanwijzingen voor een neoplastisch proces (Alleman & Kupprion, 2007).  

Door de lokalisatie, de snelle groei van de massa en de cytologische bevindingen (clustervorming en 

anisokaryose) bij dit geval werd neoplasie van de (para)thyroïden mogelijk geacht. Om abnormale 

activiteit van de (para)thyroïden en dus neoplasie aan te tonen is scintigrafie een geschikte techniek. 

Bij slangen werd tot nog toe slechts sporadisch thyroïdneoplasie beschreven, maar goitre (toename in 

omvang van de thyroiden) kan ook ontstaan bij reptielen ontstaan door andere aandoeningen zoals 

hyper-/hypothyroidie en iodine deficiënties of toxiciteitref. Scintigrafie werd bij reptielen nog niet eerder 

gebruikt voor het aantonen van neoplasie van de (para)thyroïden, in tegenstelling tot zoogdieren. Deze 

scans worden bij reptielen wel reeds gebruikt voor de renale doorbloeding te beoordelen en abnormale 

botactiviteit op te sporen (Maxwell & Jacobson, 2004; Sykes & Trupkiewicz, 2006; Mader, 2006). 
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Aangezien de tijdsduur van een scintigrafische scan lang kan zijn en anesthesie voor dit onderzoek 

vereist is, houdt dit een risico in voor instabiele patiënten. Tussen de opname van 30 minuten en 24 uur 

na toediening van 99mtechnetium hield men de python in dit geval niet onder anesthesie. Op de beelden 

verkregen door scintigrafie werd er geen captatie van pertechnetaat ter hoogte van de thyroïden 

vastgesteld waardoor besloten werd dat de coelomale massa geen schildklierneoplasie was. 

Thyroïdcarcinomen die uitgesproken gededifferentieerd zijn nemen echter soms weinig technetium op, 

waardoor men een vals negatief resultaat kan verkrijgen. Voornamelijk bij de hond werd dit fenomeen 

reeds meermaals beschreven (Feldman & Nelson, 2003). 

Een alternatief voor echografie zou een computer tomografische scan of een magnetische resonantie 

scan kunnen zijn om de massa beter in beeld te brengen. Deze technieken geven driedimensionale 

beelden van de massa en kunnen zo extra informatie omtrent de spatiale oriëntatie van de massa en 

zijn relatie met de coeloomholte alsook een groot detail van de organen geven ( Schultze et al., 1999; 

Suedmeyer et al., 2007; Steeil J. et al., 2013; Gardhouse et al., 2014; Christman et al., 2017). Echter, 

deze technieken hebben een aanzienlijk grotere kostprijs (Platt, S. & Olby, N. 2014). Bij de python werd 

aansluitend op de technetium scan voor rechtstreekse visualisatie via een exploratieve coeliotomie 

geopteerd. 

Een techniek die in de humane en diergeneeskunde als gouden standaard wordt gezien om 

oesophagale perforaties aan te tonen is een contraststudie van de oesophagus (Kang; Brinster). 

Verschillende contrastmedia zijn beschikbaar, zoals wateroplosbaar gastrografine of (verdund) barium 

welke oraal worden opgenomen (Brinster et al., 2004). Wateroplosbare contrastmedia zijn veiliger in 

gebruik aangezien er een risico bestaat op vrijkomen van contrastmiddel in de coeloomholte via de 

perforatie. Echter, deze contrastmiddelen hebben een minder goede visualisatie (Brinster et al., 2004). 

Kleine perforaties of perforaties waarrond zich veel oedeem bevindt kunnen soms worden gemist. Indien 

gastrografine wordt geaspireerd kan door de hypertonische eigenschappen er een erge necrotiserende 

pneumonie ontstaan (Brinster et al., 2004). Barium daarentegen geeft een betere visualisatie maar is 

zeer irriterend en veroorzaakt inflammatie wanneer deze vrij komt in de coeloomholte en wordt aldus 

best niet gebruikt wanneer er een vermoeden van slokdarmperforatie is (Sawyer et al., 1995; Soreide 

& Viste, 2011; Kang et al., 2017). Verder is het belangrijk om weten dat negatieve resultaten van de 

contraststudie een oesophagale perforatie niet uitsluiten (Brinster et al., 2004). Deze techniek werd bij 

de besproken casus niet uitgevoerd aangezien er geen aanwijzingen waren bij voorgaand echografisch 

onderzoek dat er een perforatie van de oesophagus aanwezig was. Echografie is nochtans een goede 

techniek om orgaaninfiltratie van massa’s te onderzoeken en de wanddikte te evalueren alsook 

intramurale massa’s van het spijsverteringsstelsel in beeld te brengen (Benson K., 1999; Christman et 

al., 2017). Dit valt te verklaren door de intermitterende dilatatie van de oesophagus bij slangen ten 

gevolge van de relatief lange periodes tussen voedselopname waarbij de slokdarm maximaal dilateert 

en buiten deze periodes maximaal contraheert (Khamas & Reeves, 2011; Cundall et al., 2014).  

Er werd geopteerd om bij deze python direct over te gaan tot chirurgische resectie van de vermoedelijke 

neoplasie. Omdat cytologie geen informatie kan geven over weefselarchitectuur en tumor gradering en 

deze techniek vaak onvoldoende is om een sluitende diagnose te verschaffen, is histologie na biopsie 

de beste methode (Christman et al., 2017). Ook in dit geval werd een diagnose bekomen door middel 

van histologie.  

Er werd beslist om na de histologische diagnose van granulomateuze oesophagitis 

immunohistochemische kleuringen uit te voeren als bijkomende techniek om neoplastische kenmerken 

van de massa te onderzoeken. Immunohistochemisch onderzoek kan helpen met de determinatie en 
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differentiatie van verschillende tumortypes (Bezijian et al., 2013; Santos E. et al., 2015; Christman et 

al., 2017). Het aantal immunohistochemische merkers die efficiënt kunnen gebruikt worden bij reptielen 

zijn tot op heden beperkt (Bezjian et al., 2013). 

De resultaten van het cytologisch onderzoek stemde niet overeen met deze van het histopathologisch 

onderzoek van de coelomale massa bij de python in dit geval. Dit kan verklaard worden door het feit dat 

een granulomateus proces (>50% macrofagen) een gelijkaardig uitzicht kan hebben van een 

neoplastisch proces op cytologisch onderzoek (Thrall & Meuten, 2016). In chronische 

ontstekingsprocessen krijgen macrofagen een verschillend uitzicht, hun cytoplasma neemt toe en wordt 

gevacuoliseerd, de nuclei worden afgerond tot zelfs multinucleair. Soms krijgen de macrofagen zelfs 

een epithelioid uitzicht. Hierbij krijgen ze ovale tot ronde nuclei, krijgen meer niet kleurend cytoplasma 

zonder vacuoles. Deze epithelioid uitziende macrofagen kunnen gelijken op een epitheliale tumor 

(Whitbread, 2016). Echter, in tegenstelling tot een neoplasie vormen deze macrofagen meestal geen 

clusters (Whitbread, 2016). 

In het algemeen ontstaan granulomen bij reptielen als reactie op bepaalde persisterende endo- of 

exogene irriterende factoren zoals Mycobacteria, schimmels en parasieten maar ook niet-infectieuze 

agentia zoals necrotisch weefsel en hechtmateriaal (Boros & Revankar, 2010). Eén van de belangrijkste 

infectieuze agentia die verantwoordelijk zijn voor granulomateuze ontstekingsreacties bij reptielen zijn 

Mycobacterium tuberculosis complex (MOTT) maar ook Chlamydophila pneumoniae zou een 

belangrijke rol spelen (Soldati et al., 2004). Zowel de aard van de irriterende factor alsook 

gastheerfactoren spelen een rol in welk type reactie er ontstaat. Indien het uitlokkend agens wordt 

gefagocyteerd door macrofagen maar de enzymale degradatie ter hoogte van het fagolysosoom er niet 

in slaagt om het agens volledig af te breken ontstaat er een granuloom (Williams & Williams, 1983). 

Granulomavorming komt vaker voor bij reptielen als ontstekingsreactie op infectieuze agentia dan bij 

zoogdieren (Frye, 1981). Granulomen bij reptielen kunnen ingedeeld worden in heterofiel of histiocytair. 

Heterofiele granulomen ontstaan meestal als reactie op extracellulaire pathogenen. Ze zijn opgebouwd 

uit een opeenstapeling van heterofielen en centrale necrose. De degranulatie van de heterofielen en de 

centrale necrose veroorzaken een vreemd voorwerp reactie waardoor macrofagen massaal worden 

aangetrokken. Histiocytaire granulomen daarentegen ontstaan voornamelijk als reactie op intracellulaire 

bacteriën. Het granuloom ontstaat initieel door organisatie van grote schuimige macrofagen. Centraal 

ondergaan de macrofagen necrose (Montali, 1988; Soldati et al., 2004). Zowel histiocytaire als 

heterofiele granulomen evolueren naar chronische granulomen indien de gastheer het acute 

infectiestadium overleeft en er niet in slaagt om het uitlokkend agens te elimineren. Een chronisch 

granuloom bestaat uit epithelioide cellen, lymfocyten, plasmacellen en multinucleaire reuzencellen. 

Uiteindelijk wordt het granuloom ingekapseld met fibreus weefsel (Montali, 1988).  

Ondanks dat de prognose van oesophagale perforaties bij zoogdieren sterk gereserveerd is door de 

veelal systemische spreiding van infectie vanuit het slokdarmlumen en daaropvolgende septicemie 

(Orós et al., 2004), maakte de groene boompython in dit geval een volledig herstel. Tijdens de operatie 

waren er geen aanwijzingen voor coelomitis. Er ontwikkelde zich geen sepsis desondanks de klachten 

reeds enkele maanden persisteerden. Dit zou verklaard kunnen worden door de nutritionele fysiologie 

bij slangen. De meeste slangen hebben lange periodes tussen voederopnames en nemen volledige 

prooidieren op waardoor de kans op migratie van prooidieren doorheen de perforatie zeer klein is 

(Mader, 2006).  

Ten slotte is het moeilijk te achterhalen of de slokdarmperforatie oorzaak of gevolg was van het 

slokdarmgranuloom. Het ontstaan van een granulomateuze oesophagitis door een onbekende oorzaak 
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zou geïnterfereerd kunnen hebben met de integriteit van de slokdarmwand of zou een intraluminale 

(sub)obstructie van de slokdarm kunnen veroorzaakt hebben waardoor een perforatie tijdens de 

opname van een prooidier of het inbrengen van een orogastrische tube makkelijker kan optreden. Een 

primaire iatrogene slokdarmperforatie door de sondevoeding kan daarentegen ook mogelijk zijn. Het 

opschuiven van de slokdarmsonde zou een perforatie in de slokdarmwand kunnen veroorzaakt hebben 

met een granulomateuze ontstekingsreactie tot gevolg. Iatrogene perforatie van de slokdarmwand door 

dwangvoeding bij reptielen is geen zeldzaam gegeven (Benson K., 1999; Mader, 2006). Bij deze casus 

is dit laatste scenario het meest waarschijnlijk.   
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