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SAMENVATTING 

Een volwassen, vrouwelijke afgodsslang (Boa constrictor) werd aangeboden met een 

gelokaliseerde dilatatie ter hoogte van de caudale coeloomholte en sterk verminderde 

frequentie van defeceren. De differentiaal diagnose bij deze pathologie is obstipatie met 

impactie, (sub)obstructie, een massa of dystocie.  Op radiografie was er bij de aangeboden 

boa een obstructie ten gevolge van een intra- of extramuraal proces (neoplasie of ontsteking) 

te zien. Op echografie bleek er een goed afgelijnde massa aanwezig te zijn die niet af te 

grenzen was van het colon. Via een dunne naaldaspiraat van de massa werd er een 

celpopulatie van lymfoïde cellen vastgesteld. Op een leverbiopt en een bloeduitstrijkje werden  

bij de boa inclusies overeenstemmend met degene die vastgesteld worden bij inclusion body 

disease bij Boidae gezien. Er werd een exploratieve coelotomie uitgevoerd om de massa 

trachten weg te nemen, hierbij werd geconcludeerd dat de massa niet weg te nemen was en 

de slang werd geëuthanaseerd. Hierna werd histopathologisch onderzoek uitgevoerd en werd 

vastgesteld dat de massa een homogene massa van lymfocyten was die in de colonwand was 

geïnfiltreerd. De slang werd gediagnosticeerd met een intestinaal lymfoma. Lymfoma met of 

zonder leukemie is één van de meest voorkomende tumoren bij slangen. 

 

Tumoren worden tegenwoordig relatief vaker gediagnosticeerd bij reptielen, waarschijnlijk 

vanwege de langere levensduur en het frequenter uitvoeren van post mortem onderzoek. De 

prognose van een neoplasie is sterk gereserveerd bij reptielen, vanwege het veelal laat 

diagnosticeren van een neoplasie en de beperkingen van een behandeling in vergelijking met 

andere diersoorten. Onderzoek naar alternatieve behandelingen, zoals chemotherapie zou in 

de toekomst de prognose van een neoplasie kunnen verbeteren. 
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INLEIDING 

Op de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent) wordt een volwassen Boa constrictor aangeboden met 

een dilatatie ter hoogte van het caudaal derde van het lichaam en sterk verminderde 

frequentie van defecatie tot afwezige defecatie. Dilatatie van de caudale coeloomholte bij 

slangen kan onder andere het gevolg zijn van obstipatie met impactie, granulomen of 

abcessen, neoplasie, coelomitis, ascitis, bloedingen, dystocie of dracht. Afwezige defecatie 

kan veroorzaakt worden door een subobstructie of een obstructie. Obstructie en subobstructie 

kunnen op hun beurt hun oorsprong kennen in de hiervoor vermelde oorzaken, maar kunnen 

ook ontstaan ten gevolge van ileus, enteritis, parasitose en opname van een vreemd voorwerp 

(Mader, 2006). Na grondig onderzoek werd gediagnosticeerd dat het bij de aangeboden Boa 

constrictor om een intestinaal lymfoma ging.  

 

Neoplasie wordt regelmatig beschreven bij reptielen en voornamelijk bij slangen, terwijl men 

vroeger dacht dat deze aandoeningen minder vaak voorkwamen bij reptielen in vergelijking 

met andere diersoorten (Garner et al., 2004). De prevalentie van neoplastische aandoeningen 

bij reptielen is niet goed gekend, maar tumoren worden tegenwoordig vaker gediagnosticeerd 

(Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999). Enerzijds werden neoplastische aandoeningen voordien 

misschien ondergediagnosticeerd, terwijl de huidig beschikbare diagnostische middelen ver 

doorgedreven diagnostiek mogelijk maken. Anderzijds worden reptielen steeds meer 

gehouden in gevangenschap en door uitbreiding van de beschikbare kennis omtrent een 

correct management kunnen talrijke soorten steeds succesvoller gehouden worden in 

gevangenschap. Dit laatste resulteert in een toename van de gemiddelde levensduur in 

gevangenschap en daardoor worden neoplastische aandoeningen bij reptielen eventueel 

relatief meer vastgesteld (Hruban et al., 1992; Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; Vercammen et al., 

2002; Garner et al., 2004). In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de tumoren die 

beschreven werden bij slangen.  

 

Er zijn veel diagnostische technieken, zoals radiografie, echografie, computertomografie en 

magnetic resonance imaging beschikbaar bij reptielen die toelaten om een aanwezige dilatatie 

ter hoogte van het coeloom te differentiëren. Naast het aantonen van een neoplasie is het op 

basis van deze diagnotische technieken dikwijls mogelijk om zowel de grote van de massa als 

de infiltratie in de omringende weefsels te bepalen (Mader, 2006). Hoewel de huidig 

beschikbare literatuur betreffende neoplastische aandoeningen bij reptielen relatief beperkt is 

in vergelijking met andere diersoorten, kan door middel van cytologisch en histopathologisch 

onderzoek de aard van het neoplastisch proces veelal bepaald worden alsook eventuele 

maligniteit en kans op metastasen nagegaan worden. Dit laat toe om een voor elk individueel 

geval een geschikte behandeling te kiezen en een gepaste prognose te stellen (Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; Garner et al., 2004). 
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CASUS 

1. SIGNALEMENT 

Afgodslang (Boa constrictor), vrouwelijk, volwassen  

 

2. ANAMNESE 

Een afgodslang (Boa constrictor) wordt aangeboden aan de Afdeling voor Pluimvee, 

Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 

met de klacht dat de slang een abnormale positionering vertoonde, waarbij er een laterale 

uitdraaiing van de ventrale zijde van het achterlichaam te zien was. Bovendien werd er een 

dilatatie vastgesteld ter hoogte van het laatste derde deel van het lichaam gedurende de 

laatste twee weken. Drie weken ervoor had de slang een rat gegeten. Sindsdien lag ze in haar 

schuilplaats en hierdoor kon de eigenaar de slang niet goed evalueren waardoor deze geen 

aandacht aan de dilatatie gaf. De slang had sindsdien ook niet meer gedefeceerd. De 

eigenaar van de slang heeft het dier op de dag dat zij het dier zou aanbieden op de kliniek in 

een warm bad gelegd, omdat bij slangen gekend is dat het geven van een lauw waterbad het 

maken van stoelgang kan bevorderen. Door deze interventie heeft de slang een kleine 

hoeveelheid gedefeceerd. De dilatatie ter hoogte van het achterlichaam bleef weliswaar 

opvallend aanwezig. De eigenaar heeft in totaal vijftien slangen, allen Boa constrictor. De 

dieren zijn individueel of per koppel in dezelfde ruimte gehuisvest. Het aangeboden dier zat 

reeds enkele maanden individueel gehuisvest en had nooit eerder gezondheidsproblemen 

vertoond. Alle andere slangen van de genoemde eigenaar vertonen geen klinische 

symptomen. De slangen worden in kunststof boxen gehouden met bodemverwarming. De 

gemiddelde temperatuur bedraagt 28 C overdag en kamertemperatuur gedurende de nacht. 

Een lichtschema van twaalf uur licht en twaalf uur donker wordt gedurende het grootste deel 

van het jaar aangeboden. 

 

3. KLINISCH ONDERZOEK 

Op klinisch onderzoek wordt op coelomale palpatie een relatief hard aanvoelende dilatatie 

waargenomen ter hoogte van het laatste derde van het lichaam. De voedings- en 

hydratatietoestand zijn niet afwijkend en er worden verder geen klinische afwijkingen 

vastgesteld bij deze slang. Tijdens het routine onderzoek worden een keel- en mondswab 

evenals een een cloacaswab genomen voor parasitologisch onderzoek. Er konden geen 

parasieten aangetoond worden. 

 

Er wordt een radiografische opname gemaakt van het achterlichaam van de slang. Op deze 

radiografie is een lokaal relatief opake (ingedroogde) inhoud te zien ter hoogte van de darm. 

Deze is omgeven door een weke delen structuur die caudaal obstructie lijkt te veroorzaken. 

Intestinaal is er caudaal van de structuur eveneens een hoeveelheid opake inhoud zichtbaar. 
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De radiografische diagnose luidde als subobstructie ten gevolge van een intra- of extramuraal 

proces (neoplasie of ontsteking) ter hoogte van het colon. In figuur 1a en 1b zijn de 

radiografische opnames van het caudale coeloom van de boa met de dilatatie te zien. 

 

 

Craniaal         Caudaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1a: Ventrodorsale röntgen opname van het gedilateerde caudale coeloom van de 

aangeboden Boa constrictor (Vakgroep medische beeldvorming van de huisdieren en 

orthopedie van de kleine huisdieren, 2011) 

 

 

 

Craniaal         Caudaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1b: Rechts laterale röntgen opname van het gedilateerde caudale coeloom van de 

aangeboden Boa constrictor (Vakgroep medische beeldvorming van de huisdieren en 

orthopedie van de kleine huisdieren, 2011) 

 

Met behulp van echografie wordt getracht de waargenomen massa beter te visualiseren. 

Caudaal in de coeloomholte blijkt een goed afgelijnde, homogene massa aanwezig te zijn met 

weke delen opaciteit. De massa bleek niet afgegrensd te zijn van de intestinale aflijning van 



 
 

5 
 

het colon. Op basis van de echografische bevindingen werd een vermoedelijke diagnose van 

een intramuraal proces ter hoogte van het colon bevestigd. 

 

Onder echografische begeleiding wordt een dunne naaldaspiraat genomen van de 

waargenomen massa. Na kleuring met haematoxyline-eosine kleuring (HE) wordt een 

celpopulatie waargenomen bestaande uit lymfoïde cellen. Een vermoedelijke diagnose van 

een intramurale neoplasie ter hoogte van het colon, eventueel lymfoma wordt via deze en de 

voorgaande onderzoekstechnieken gesteld. In figuur 2 zijn foto's te zien van het 

microscopisch beeld van de cytologie van de intramurale massa. 

                      ↓                          

             ↓        rbc 

 

 

 

 

 

    ↓ 

 

(a) 
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                      ↓ 

 

 

(b) 

 

Figuur 2a en 2b: Cytologische beelden van een dunne naaldaspiraat van de intramurale 

massa van de aangeboden boa. Er is een celpopulatie aanwezig van lymfoïde cellen 

(aangegeven met pijltjes; a en b), met sporadisch een rode bloedcel (rbc; a). De schaalbalk 

komt overeen met 5 m (Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en 

Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent), 2011). 
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De collectie van deze eigenaar werd in het verleden reeds gescreend op inclusion body 

disease (IBD) door middel van het opsporen van inclusies in bloeduitstrijkjes en leverbiopten. 

IBD is een vermoedelijk virale infectie die voornamelijk voorkomt bij boa's en pythons (familie 

Boidae). Deze infectie wordt vermoedelijk overgedragen door onder andere ectoparasitaire 

vectoren, zoals de slangenmijt (Ophionyssus natricis) en rechtstreeks contact, onder andere 

via paringen (Vancraeynest et al, 2006; Chang en Jacobson, 2010). Om een leverbiopt te 

bekomen wordt te onderzoeken slang onder anesthesie gebracht en op zijn rug 

geïmmobiliseerd. De buikschubben worden gescrubd en men gebruikt steriele gel bij de 

visualisatie van de lever met behulp van echografie. Met echografie wordt de lever 

gevisualiseerd in coeloomholte. De naald van het biopsie instrument wordt onder de sonde 

door de huid in de coeloomholte gestoken. De naald wordt op het echografisch beeld 

geïdentificeerd en in het te biopteren stuk lever ingebracht. De biopsie instrument wordt 

gesloten en een biopt wordt uit de lever genomen. De leverbiopt wordt hierna gefixeerd in 

formaldehyde en vervolgens gekleurd met heamatoxyline-eosine kleuring (Isaza et al., 1993a). 

Voor bloed te bekomen zal men bloed collecteren uit de ventrale staartvene. Uit het 

bloedmonster wordt de buffy coat verzameld en vervolgens met haematoxyline-eosine 

gekleurd. De reden dat de buffy coat gebruikt wordt, is dat de myeloïde progenitor cellen van 

het beenmerg meestal inclusies bij geïnfecteerde slangen bevatten, voornamelijk 

rondcirculerende lymfocyten (Mader, 2006; Vancraeynest et al, 2006).  Zowel in het leverbiopt 

ter hoogte van de hepatocyten als de wittebloedcelfractie (leucocyten) worden eosinofiele IBD 

inclusies gezien bij deze boa. 

 

4. PROBLEEMLIJST 

 Gelokaliseerde dilatatie ter hoogte van de caudale coeloomholte 

 Impactie ter hoogte van het colon 
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5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE GELOKALISEERDE DILATATIE TER HOOGTE VAN DE 

CAUDALE COELOOMHOLTE EN  VERMINDERDE FREQUENTIE VAN DEFECEREN 

Op basis van de probleemlijst komen verschillende bij slangen gekende aandoeningen in 

aanmerking die de bij deze boa vastgestelde symptomatologie kunnen verklaren. Hierna wordt 

een differentiaal diagnose benadering besproken met betrekking tot de vastgestelde 

symptomen bij de boa. Om een beter overzicht te krijgen over de lokalisatie van bepaalde 

organen en voornamelijk de organen die een rol kunnen spelen in het optreden van een 

dilatatie in het caudale coeloom wordt in figuur 3 een schematische tekening de anatomie van 

een vrouwelijke slang weer.  

 

 

Figuur 3: Schematische tekening van de anatomie van een slang. (uit Mattison, 2007) 
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5.1 IMPACTIE/SUBOBSTRUCTIE 

Impactie is een gastro-intestinale aandoening waarbij het verharden en indrogen van een 

massa darminhoud ontstaat. Het gevolg is dat deze niet verteert en zich moeizaam of niet 

door de darm verplaatst. Bij slangen kan impactie worden veroorzaakt door parasitose 

(veroorzaakt door bijvoorbeeld Kalichephalus spp., Ophidascaris spp., flagellaten, zoals 

Hexamita spp., worminfecties en coccidiose, zoals Eimeria spp. en Isospora spp.), opname 

van een vreemd voorwerp, metabole problemen, dehydratatie, ileus, subobstructie of een 

obstructie (door bijvoorbeeld een tumor) (Mader, 2006; Jacobson, 2007). Naargelang de 

onderliggende oorzaak kan de impactie op verschillende plaatsen ontstaan. Mechanische 

oorzaken van impactie kunnen eveneens een verschillende lokalisatie kennen, namelijk 

interluminaal (bijvoorbeeld parasieten, vreemd voorwerp), intramuraal (bijvoorbeeld een tumor 

van de darmwand) of extramuraal (bijvoorbeeld orgaanvergroting die niet tot het gastro-

intestinaal kanaal behoort). Het komt frequent voor dat kleine hagedissen en schildpadden 

zand, hout of stenen uit hun huisvesting opnemen wat een obstructie kan veroorzaken. 

Slangen daarentegen nemen zelden primair niet-voedingsmateriaal op. Dit materiaal, 

voornamelijk substraat dat als bodembedekking gebruikt wordt, kan echter accidenteel mee 

opgenomen worden na verkleving aan de prooi of muil tijdens het doorslikken van een prooi 

(Benson, 1999). Ileus is een sterk verminderde of afwezige motiliteit van de darm die zelfs 

leidt tot blokkade van het voedseltransport. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door 

een enteritis. Daarnaast zal het houden van een slang bij een te lage temperatuur de normale 

enterische peristaltiek verstoren met ileus tot gevolg (Lipka et al., 2011). Dikwijls treedt 

dysbacteriose op als gevolg van een gastro-intestinale stase. 

 

Een goede methode om impactie bij slangen te diagnosticeren en een eventuele oorzaak te 

achterhalen is echografie. Echografie is een goede non-invasieve techniek om de 

gastrointestinale motiliteit, de darmwanddikten en intramurale massa's te beoordelen. Ook  is 

deze methode geschikt om de grootte en vorm van de andere viscerale organen te 

beoordelen. Op echografie zal er in het geval van impactie een massa te zien zijn in een 

tubulair aspect van de darmwand. Radiografie al dan niet met contrast, computertomografie 

(CT) en magnetic resonance imaging (MRI) kunnen een (sub)obstructie, mucosale 

aandoening, strictuur of vreemd voorwerp aantonen. Barium sulfaat en niet-ionisch jood 

kunnen bij slangen als contraststof gebruikt worden bij contrastradiografie. Barium sulfaat blijft 

langer in het gastro-intestinaal stelsel in vergelijk met niet-ionisch jood en kan obstructie 

geven. Niet-ionisch jood geeft zeer goed mucosaal detail en geeft geen risico op constipatie in 

tegenstelling tot barium sulfaat (Mader, 2006). Indien enkel de darmen onderzocht worden kan 

men contrast in het colon inbrengen met behulp van een flexibele sonde via de cloaca (Mader, 

2006). Naast enkelvoudige contrastradiografie kan men ook een dubbele contrastradiografie 

uitvoeren. Met behulp van een sonde brengt men contrastvloeistof in ter hoogte van de te 

onderzoeken locatie, waarna men lucht inbrengt via de sonde. Een dubbele 
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contrastradiografie geeft meer mucosaal detail en men is minder afhankelijk van de 

peristaltiek (Mader, 2006).  

Elk reptiel dat aangeboden wordt in de dierenartsenpraktijk dient parasitologisch onderzocht te 

worden. Ook wanneer een sterk vermoeden van impactie bestaat kan parasitose een 

belangrijke primaire of secundaire rol spelen. Aangezien er bij deze gevallen dikwijls geen 

meststaal beschikbaar is kan men als alternatief een cloacaswab nemen of een lavage van 

het colon uitvoeren (Graczyk et al., 1996). Met behulp van fecale flotatie met zinksulfaat of 

een glucoseconcentraat kunnen multicellulaire parasieten worden aangetoond een 

occasioneel protozoaire cysten. Voor flagellaten kan men natieve preparaten bekijken 

(Benson, 1999; Mader, 2006). Bij de aangeboden slang was met behulp van radiografie en 

echografie te zien dat er subobstructie tot obstructie aanwezig is ten gevolge van een 

intramurale massa. De goede hydratatietoestand van de slang maakt impactie door 

dehydratatie onwaarschijnlijk. Bovendien kan op basis van de anamnese (wel defeceren na 

lauw waterbad), het klinisch onderzoek, de parasitologische staalnames en de beeldvorming, 

een vreemd voorwerp, ileus en parasitose als oorzaken van de vastgestelde impactie 

uitgesloten worden. 

 

5.1.1. Granuloom/abces 

Een granuloom is een georganiseerde, haardvormige structuur, bestaande uit 

ontstekingscellen, prolifererende bindweefselcellen en degeneratief-necrotisch weefsel met 

centraal een infectieuze pathogeen. In tegenstelling tot een abces bij de zoogdieren is bij 

reptielen sprake van een harde massa met een kaasachtige inhoud of ingedroogde etter 

(Elkan, 1981). Een abces kan ook bestaat uit ingedikt pus en necrotisch celdebris gevormd in 

ringen rond een zacht centrum (Frye, 1991). Bij reptielen zal een infectieus agens lokale 

ontstekingsreactie veroorzaken waardoor een granuloom of abces kan ontstaan. Deze 

infectieuze pathogenen kunnen bacteriën, parasieten of fungi zijn. Reptielen, maar ook 

vogels, hebben geen lymfeknopen die de lymfe zouden kunnen draineren. In plaats hiervan 

zal de fibrine de infectie lokaal houden en het optreden van een septicemie trachten te 

voorkomen (Huchzermeyer en Cooper, 2000). Er zal een exsudaat ontstaan. Bij zoogdieren 

zal dit leiden tot lokale necrose en ettervorming, bij reptielen zal het exsudaat de vorming van 

nog meer fibrinelagen veroorzaken. De fibrine zal in het ontstoken gebied de pathogenen en 

ontstekingscellen ter plaatsen houden waarna een granulomateuze reactie kan ontstaan 

(Huchzermeyer en Cooper, 2000). Er kunnen twee typen van granulomen ontstaan: een 

heterofiel granuloom of een histiocytair granuloom. Een heterofiel granuloom ontstaat meestal 

ten gevolge van een extracellulaire pathogeen. De pathogeen zal een accumulatie van 

heterofielen veroorzaken die zullen degranuleren en een centrale necrose veroorzaken. Dit 

zal een vreemd voorwerp reactie uitlokken waardoor een macrofagen respons ontstaat. Een 

histiocytair granuloom ontstaat ten gevolge van een intracellulaire bacteriële infectie. Hierbij 

zullen macrofagen aangetrokken worden en een immuunrespons veroorzaken, de centraal 

gelegen macrofagen zullen afsterven (Soldati et al., 2004; Jacobson, 2007). Beide 
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granuloomtypes zullen zich bij een langdurige infectie omvormen in een derde type 

granuloom, het chronisch granuloom. Het centrale letsel wordt omgeven door macrofagen 

(meestal epitheloïdencellen), lymfocyten, plasmacellen en multinucleaire reuzencellen en 

fibrine. Op deze manier zullen de chronische granulomen omgeven worden door bindweefsel 

dat de reactie van de rest van het lichaam zal afscheiden (Soldati et al., 2004; Jacobson, 

2007). Aan de hand van de waargenomen symptomen, bacteriologisch onderzoek en 

mycologisch onderzoek kan men bepalen wat het onderliggende pathogeen is en deze 

behandelen. Aldus gevormde abcessen ter hoogte van organen of in de coeloomholte kunnen 

aanzienlijke afmetingen aannemen en aldus een dilatatie van de coeloomholte veroorzaken 

(Soldati et al., 2004). 

 

Cytologisch, bacteriologisch en mycologisch onderzoek van een aspiraat van de massa 

kunnen de aanwezigheid van een abces of granuloom bevestigen. Er zullen meerdere types 

van ontstekingscellen met of zonder gecapteerden kiemen en vrije kiemen aanwezig zijn in 

het abces of granuloom. Radiologie, echografie, MRI en CT kunnen mee helpen om de 

afmeting, oorsprong, samenstelling, aantal en uitgebreid van de granulomen of abcessen te 

beoordelen. Op radiografisch beeld heeft een intracoelomaal abces een typische gelaagd 

structuur (Mader, 2006).  Bij de aangeboden slang is er op cytologie van de dilatatie geen 

etter aanwezig en voornamelijk één type van ontstekingscellen (lymfocyten) aanwezig. Op 

grond van de cytologie in combinatie met de uitgevoerde beeldvorming kan de aanwezigheid 

van een abces of granuloom bij de boa uitgesloten worden. 

 

5.1.2. Neoplasie 

Neoplasie ook wel tumor of gezwel genoemd, is een massa met een autonome groei van 

omschreven, structureel en functioneel abnormale woekering van lichaamseigen cellen. Het 

brengt het organisme in zijn geheel schade toe. Neoplasie komt steeds vaker voor bij 

reptielen, meest frequent bij slangen (Garner et al., 2004). In tabel 1 wordt een overzicht 

gegeven van de tumoren die men aangetroffen heeft bij slangen. In geval van een caudale 

dilatatie komen de volgende tumoren in aanmerking die reeds bij slangen beschreven werden, 

colon adenocarcinoma; eileider adenocarcinoma; hemangiosarcoma; intercoelomaal 

carcinoma; intestinale carcinoma; leiomyosarcoma; lymfoma; ovarium adenocarcinoma en 

renaal adenocarcinoma (Frye, 1994; Miller, 1998; Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; Garner at al., 

2004; Schillinger et al., 2011). Het is bekend dat de genoemde tumoren bij de Boidea 

voorkomen. De volgende tumoren geven ook caudale dilatatie, maar zijn nog niet beschreven 

bij Boidea, hepatoma, granulosa cel tumor, interrenaal cel carcinoma, renaal adenoma en 

teratoma (Garner et al, 2004). Gastrointestinale neoplasie kan symptomen geven 

vergelijkbaar met de symptomen van een complete of gedeeltelijke obstructie door een 

vreemd voorwerp met als gevolg anorexie, abdominale distentie en verminderd fecaal volume 

(Mader, 2006; Jacobson, 2007).  
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Door een goede abdominale palpatie kan men in geval van een welomschreven neoplasie 

een abdominale massa aantonen. Beeldvorming, voornamelijk echografie en contrast studie, 

kan de diagnose vergemakkelijken (Benson, 1999, Isaza et al., 1993b). Door cytologisch 

onderzoek van een biopt van de massa kan men een vermoeden krijgen betreffende het type 

tumor. Histologisch is het type tumor te identificeren na staalname van de massa tijdens 

operatie of autopsie (Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; Garner et al., 2004; Follan et al., 2011; 

Schillinger et al., 2011). CT is zeer behulpzaam bij de evaluatie van een tumor. De snelle 

weergave van een gedetailleerd beeld en vervolgens het creëren van een driedimensionaal 

beeld geeft een goed beeld van de lokalisatie, vorm en invasiviteit van een neoplasie. MRI 

geeft een excellent beeld van zachte weefsels. Een nadeel van MRI is de tijdsduur om een 

beeld te krijgen. Als een patiënt goed geïmmobiliseerd kan worden is het een zeer goede 

methode om de coelomale organen te evalueren op massa's, hemorragieën, imflammatie, 

traumatische- of congenitale aandoeningen (Mader, 2006). Op hematologisch onderzoek kan 

anemie, verhoogd aantal leukocyten en/of hypoproteinemie vastgesteld worden (Benson, 

1999). Bij de aangeboden slang was met behulp van radiografie en echografie te zien dat er 

subobstructie tot obstructie aanwezig is ten gevolge van een intramurale massa. Door een 

dunne naaldaspiraat te nemen kan men een concluderen dat het een celpopulatie van 

lymfocyten betreft. 

 

5.1.3. Cryptosporidiose 

Cryptosporidiose is een wereldwijd verspreid voorkomende protozoaire aandoening van 

voornamelijk het gastrointestinaal kanaal en de maagklieren. Ze komt voor bij zoogdieren, 

vogels, reptielen, vissen. Bij de slang komt voornamelijk het species C. serpentis voor, 

occasioneel komt C. saurophilum, C. parvum en C. muris voor. De twee laatste kunnen 

afkomstig zijn van prooidieren, waarbij de slang als refractaire gastheer optreedt (Xiao et al., 

2004; Mader, 2006; Hellebuyck et al., 2007; Richter, 2009). De protozoa wordt via een orale-

fecale route overgedragen door direct contact of via objecten. Een infectie met 

Cryptosporidium spp. kan twee vormen aannemen bij slangen. Enerzijds een subklinische 

vorm, waarbij geen sprake is van klinische symptomen, maar waarbij intermitterend oöcysten 

worden uitgescheiden. Anderzijds komt een klinische vorm voor waarbij een verdikking van de 

maagwand ontstaat ten gevolge van een hyperplasie van de mucussecreterende cellen en 

oppervlakte epitheel van de maag (C. serpentis). Ook is hierbij sprake van submucosale 

infiltratie van lymfocyten, plasmacellen en heterofielen (Hellebuyck et al., 2007; Jacobson, 

2007; Richter, 2009). Deze laatste vorm veroorzaakt een zwelling ter hoogte van de maag in 

de coeloomholte. In sommige gevallen van infectie komen enkel symptomen van enteritis voor 

(C. saurophilum). Deze slangen werden vaak bijkomend gediagnosticeerd met een bacteriële 

of virale infectie (Hellebuyck et al., 2007; Jacobson, 2007; Richter, 2009).  
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Cryptosporidiose kan worden gediagnosticeerd op verschillende manieren. Detectie van 

Cryptosporidium oöcysten in de faeces met kleuring door gemodificeerd zuur, carbolfuchsine 

en immunofluorescentie. Maar door het intermitterend uitscheiden van oöcysten zijn drie of 

meer achtereenvolgende negatieve faeces testen bevestigend voor een cryptosporidiose vrije 

slang (Mader, 2006). Met behulp van een endoscopie samen met een gastrische lavage van 

de maag kan men cryptosporidiose diagnosticeren, opnieuw geeft een negatief resultaat een 

bevestiging voor een parasietloze slang (Graczyk et al., 1996; Mader, 2006). Een andere 

mogelijkheid is Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assey van op het bloedserum van de slang, 

waarbij het aantonen van antilichamen kan bevestigen dat er contact is geweest met 

Cryptosporidium (Graczyk en Cranfield, 1997). De beste methode voor diagnose is een 

combinatie van natief faecesonderzoek of gastrische lavage met ELISA. Daarnaast zijn er nog 

alternatieve diagnostische testen in plaats van de gastrische lavage. Bijvoorbeeld swabs van 

de mucus afkomstig van geregurgiteerde voeding die cryptosporidiose kunnen aantonen, deze 

swabs worden voor microscopisch onderzoek gekleurd door gemodificeerd zuur. Eventueel 

kan men met behulp van barium aantonen of de zwelling afkomstig is van mucosale zwelling 

of van een niet-gastrointestinale massa. Mocht de slang overlijden dan kan postmortem 

onderzoek de diagnose van een cryptosporidiose bevestigen. Intermitterende excretie met 

vals-negatieve resultaten en vals-positieve resultaten (refractaire gastheren) komen voor 

(Valentin et al., 1998; Mader, 2006; Hellebuyck et al., 2007). Cryptosporidiose ten gevolge van 

C. serpentis is minder waarschijnlijk bij de aangeboden slang, aangezien de dilatatie verder 

naar caudaal gelokaliseerd was dan waar de anatomische lokalisatie van de maag gelegen is 

in het lichaam van het dier. Een enteritis door cryptosporidiose (C. saurophilum) komt zelden 

voor bij Boidae. 

 

5.2 DYSTOCIA/ PREOVULATOIRE STASE/ SALPINGITIS/ DRACHT 

Reproductieproblemen zijn, voornamelijk bij schildpadden en hagedissen, een veel 

voorkomend probleem in gevangenschap. Hoewel deze problemen relatief minder voorkomen 

bij slangen passen deze aandoeningen eveneens in de differentiaal diagnose van de bij de 

boa vastgestelde symptomatologie. Aangezien het om een mature, vrouwelijke boa gaat 

kunnen deze problemen in aanmerking genomen worden wanneer men een dilatatie ter 

hoogte van het caudale coeloom vaststelt bij een slang. De voornaamste afwijkingen die ter 

hoogte van het vrouwelijke geslachtstelsel vastgesteld worden bij slangen zijn folliculaire 

stase, salpingitis, neoplasie en post-ovulatoire dystocia (Zwart et al., 1988; Mader, 2006). Bij 

folliculaire stase, ookwel preovulatoire stase genoemd, ontwikkelen zich de ovariële follikels, 

maar ovuleren niet. Met dystocia of legnood wordt bedoeld dat er bij een vrouwelijke slang de 

eieren of foeti achterblijven in het oviduct en de partus niet optreedt (Mader, 2006). Een Boa 

constrictor is een levenbarende slang, dus er vindt bijgevolg geen eivorming in het oviduct 

plaats. Als gevolg van folliculaire stase of dystocia kunnen door de aanwezigheid van follikels 

en foeti fysiologische veranderingen ontstaan in het vrouwelijk dier. Deze kunnen een vreemd 

voorwerp reactie veroorzaken met vervolgens salpingitis tot gevolg. Salpingitis is een 
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ontsteking en/ of infectie van de eileider (Zwart et al, 1988).  Er bestaan twee types van post-

ovulatoire dystocia, de obstructieve en de niet-obstructieve vorm. De obstructieve dystocia 

ontstaat ten gevolge van een foetale of maternale abnormaliteit, waardoor de foeti niet kunnen 

passeren door het oviduct of de cloaca. Maternale abnormaliteiten zijn bijvoorbeeld een 

oviductale strictuur of massa's zoals een abces of een cystische calcificatie. Een foetale 

abnormaliteit is een te grote of misvormde foetus. Niet-obstructieve dystocia kan het gevolg 

zijn van een slechte huisvesting of een slechte lichamelijke conditie van het vrouwelijk dier. De 

slechte huisvesting kan komen door onjuiste nestplaats, onjuiste temperatuur, malnutritie en 

dehydratatie. In gevangenschap gehouden vrouwelijke dieren hebben in vergelijking met wilde 

dieren dikwijls een minder goede lichaamsconditie, vanwege minder mogelijkheid tot 

lichaamsbeweging. Waardoor ze verzwakt zijn en de partus niet goed kan plaatsvinden. Een 

mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat het dier niet in staat is om de reproductie tot een goed 

einde te brengen (Zwart et al., 1988; Mader, 2006; Kummrow et al., 2010).   

 

Dystocia en pre-ovulatoire stase is voornamelijk te diagnosticeren doordat het dier het typisch 

gedrag van een drachtig dier vertoont. Door palpatie van de dilatatie kan men een drachtig 

dier aantonen, maar door de consistentie van de foeti is dit weinig evident. Een cloacale 

prolaps of een verlengde inspanning kan aangeven dat het dier de foeti niet kan afleggen. Of 

een dier al dan niet drachtig is kan bevestigd worden met behulp van echografie. Op 

echografie kan men in een vroeg stadium de dooiers waarnemen als vochtgevulde holtes. Als 

de embryo's volledig gevormd zijn kan men in een later stadium de wervels zien en met name 

een kloppend hart. Met behulp van radiografie kan men eveneens eivormige massa's 

waarnemen die het begin van een embryo-ontwikkeling kunnen zijn. In een later stadium is het 

mogelijk de wervelkolommen van de embryo's te zien (Zwart et al., 1988; Mader, 2006). In 

geval van pre-ovulatoire dystocia zijn er follikels te zien op de ovaria. Als er weke delen 

massa's aanwezig zijn in de eileider die niet te herkennen zijn als een foeti kan dit een 

abnormale functie van de eileiders aantonen. De kans op salpingitis is dan groot (Zwart et al., 

1988; Mader, 2006). Bij de aangeboden slang zijn er op radiografie of echografie geen 

tekenen aanwezig van een mogelijke zwangerschap van het dier. Er zijn geen massa's te zien 

die enigszins eivormig zijn of follikels op de ovaria.  
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6. DIAGNOSE 

Op radiografie werd een neoplasie of ontsteking vermoed, vanwege de aanwezigheid van een 

weke delen structuur ter hoogte van de darm. Op cytologie van de massa werd een 

homogene populatie van lymfocyten gezien wat sterk doet vermoeden dat het hier een 

lymfoma betreft (Jacobson, 2007).  

 

Lymfoma met of zonder leukemie is één van de meest voorkomende tumoren bij reptielen, 

voornamelijk slangen lijken gepredisponeerd (Garner et al., 2004). Lymfoma's bestaan uit 

lymfoïde cellen en kunnen ontstaan op veel verschillende locaties mondholte, beenmerg, 

multipele organen en voornamelijk lymfoïde organen. Op histologie kunnen lymfomen een 

verschillend histologisch beeld geven, namelijk multicentrisch met een lymfoblast morfologie 

of een plasmacel of histiocyt beeld (Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; Garner et al., 2004; 

Schillinger et al., 2011). Niet enkel bij slangen, maar ook bij schildpadden en hagedissen is 

een lymfoma één van de meest voorkomende tumoren (Garner et al., 2004). De voornaamste 

organen die aangetast worden bij reptielen zijn de milt en thymus. Ze kunnen bij schildpadden 

en hagedissen histologisch dezelfde morfologie aannemen als bij slangen. Ze zijn 

multicentrisch met ronde nuclei met perifeer gelegen heterochromatine, matige hoeveelheid 

cytoplasma en mild aantal organellen. Soms zijn er ook ontstekingscellen aanwezig (Orós et 

al., 2001; Folland et al., 2011). Lymphoma's komen ook voor bij andere diersoorten. Een 

lymfoma is één van de meest voorkomende kwaadaardige tumoren bij de hond en kat. Deze 

lymfoïde neoplasie ontstaan uit hematopoetische organen, waarbij deze tumoren een 

multicentrische, alimentaire, mediastinale of extranodale vormen kunnen aannemen 

(Blackwood et al., 1997; Waly et al., 2005).  

 

Bij de aangeboden slang werden IBD-inclusies aangetoond in de hepatocyten en leukocyten. 

Boidae met IBD kunnen verschillende symptomen vertonen waaronder, intermitterende 

regurgitatie, anorexie, zenuwsymptomen en vanwege immunosuppressie kunnen de dieren 

pneumonie en stomatitis vertonen. Sommigen auteurs vermelden reeds de ogenschijnlijk 

hogere prevalentie bij slangen met IBD voor het ontwikkelen van neoplastische processen, 

zoals cutaneus sarcoma, rondceltumor en leukemie (Jacobson et al., 2001; Vancraeynest et 

al., 2006; Chang en Jacobson, 2012). Lymfoma's worden het vaakst geassocieerd met 

immuungemedieerde aandoeningen bij de mens en de hond (Keller, 2006). Daarnaast worden 

een humane herpesvirussen en retrovirussen geassocieerd met een lymfoma bij de mens en 

het felien leukemievirus wordt bij de kat geassocieerd met een lymfoma (Blackwood et al., 

2004). Het zou mogelijk kunnen zijn dat het lymfoma bij de aangeboden slang geassocieerd is 

met de vermoedelijk virale IBD-inclusies die werden gevonden in de lever en de buffy coat bij 

deze boa, net als bij de mens en kat waarbij een virale aandoening geassocieerd is met een 

lymfoma of een neoplasie die ontstaat ten gevolge van immunosuppressie.  Sommige auteurs  
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De waarschijnlijkheidsdiagnose van een lymfoma bij de aangeboden boa kan gesteld worden 

op basis van de homogene populatie lymfocyten op cytologie en de aanwezigheid van een 

weke delen massa die de darm deels obstrueert. Het lymfoma is intramuraal gelegen daar het 

op echografie niet af te grenzen is van de colonwand. Deze hypothese werd na de operatie 

bevestigd door histologisch onderzoek van een deel van de darmwand. Na de operatie werd 

een staal genomen van de massa. Macroscopisch had het preparaat op doorsnede een wit-

spekachtig aspect en was niet duidelijk afgelijnd van de rest van de darm. Histopathologisch 

onderzoek van de massa uit de darmwand wees uit dat de volledige darmwand geïnfiltreerd 

was door een min of meer homogene populatie van cellen, vermoedelijk lymfocyten, welke 

weinig cytoplasma bevatten en een ronde kern met grofkorrelig chromatine en een prominente 

nucleolus bezaten. Sommige kernen bezaten eerder vezelig chromatine. Dit bevestigd de 

waarschijnlijkheidsdiagnose van een lymfoma. Er waren ongeveer twee tot vier mitosen per 

high power field te zien. Multifocaal waren er ook apoptotische cellen aanwezig. Eveneens 

was er infiltratie van heterofielen. CD3 was negatief, bij CD20 werkte de controle niet en de 

CD79A was negatief, maar de positieve controle (weefsel van een slang) was ook negatief. 

Verdere karakterisatie is echter onmogelijk daar de beschikbare antistoffen voor 

immunohistochemie niet kruisreageren met slang-antigenen. Serologie is erop gebaseerd dat 

vreemde moleculen een humorale immuun reactie teweegbrengen in een vertebra. Antigeen-

antistof complexen helpen bij de diagnose van een aandoening (Jacobson, 2007). Met behulp 

van immunohistochemie kan men de lymfocyten onderscheiden in B- of T-cellen (Schillinger et 

al., 2011). Immunohistochemie is een techniek die antigen van specifieke cellen of agentia op 

een in paraffine geprepareerd histologische coupe (Jacobson, 2007). 
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7. THERAPIE 

Een lymfoma kan op verschillende manieren behandeld worden. De voornaamste behandeling 

is het trachten weg te nemen van het lymfoma door een enterectomie uit te voeren van het 

stuk darm waar de tumor in aanwezig is (Vercammen et al., 2002). Het gebruik van adjuvante 

therapieën, zoals chemotherapie en radiotherapie, worden onderzocht voor de toepassing bij 

reptielen maar er zijn nog geen behandelprotocollen voor reptielen (Benson, 1999). Bij een 

leguaan hebben ze getracht een lymfoma te behandelen met een combinatie van 

radiotherapie en chemotherapie. Bij deze leguaan werd radiatie gericht op de tumor en 

behandeld met chemotherapeutisch protocol van een hond, met de chemotherapeutica 

doxorubine, vincristine, cyclofosfamide en prednisolone (Folland et al., 2011). Eventueel kan 

men chirurgisch een groot deel van de tumor trachten weg te nemen en het dier 

nabehandelen met chemotherapie. Als chemotherapeuticum kan men dan carboplatin 

intracoelomaal toedienen. Bij een leguaan hebben ze deze behandeling trachtten te 

gebruiken. In het begin werd de tumor kleiner, maar later nam de tumor weer toe in grote en 

stierf het dier elf maanden na de behandeling.  (Cardona et al., 2011). 

 

Bij de aangeboden slang heeft men getracht het lymfoma operatief te verwijderen. Het dier 

werd geïnduceerd met propofol (10mg/kg intracardiaal). Vervolgens werd het dier geïntubeerd 

en de anesthesie werd onderhouden met isofluraan in zuurstof. Via een lateroventrale 

benadering werd op de overgang van de buik- en laterale schubben een incisie gemaakt 

doorheen de huid en vervolgens dooreen het coeloomvlies. Vervolgens werd de coeloomholte 

geëxploreerd. Het lymfoma bleek een diffuse massa in de wand van het colon te zijn en was 

voornamelijk omwille van de uitgebreidheid en het infiltratief karakter niet te verwijderen. Er 

werd besloten tot intraoperatieve euthanasie met embutramide (T61) IC. In figuur 4a is een 

foto te zien van het intramuraal lymfoma tijdens de operatie. In figuur 4b is een foto te zien van 

de autopsie van de boa na de operatie.  

 

   dorsaal 
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colon 

 

 

   ventraal 

Figuur 4a: Intraoperatief beeld van een intramuraal lymfoma bij de aangeboden Boa 

constrictor. De massa is geïnfiltreerd in de colonwand en niet af te lijnen (Afdeling voor 

Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, 

Universiteit Gent), 2011). 
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Figuur 4b: Beeld van het lymfoma op overlangse doorsnede na euthanasie van de boa. De 

massa is diffuus geïnfiltreerd in de wand van het colon en grenst aan het lumen (Afdeling voor 

Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, 

Universiteit Gent), 2011). 

 

DISCUSSIE 

Bij een Boa constrictor kan de oorzaak van een dilatatie van het caudale coeloom een 

impactie, granuloom, abces, neoplasie of een dystocie zijn (Mader, 2006). Cryptosporidium is 

minder waarschijnlijk. C. serpentis geeft maagwandhyperplasie en de maag is meer craniaal 

gelegen dan de lokatie van de bij de boa vastgestelde dilatatie. C. saurophilum geeft enteritis, 

maar komt zelden voor bij de slang en zal niet resulteren in een uitgesproken dilatatie van het 

coeloom (Hellebuyck et al., 2007; Jacobson, 2007; Richter, 2009). 

 

De prevalentie van neoplastische aandoeningen bij reptielen lijkt de laatste jaren relatief toe te 

nemen. Waarschijnlijk komt dit door onderdiagnose en het succesvoller houden van reptielen, 

waardoor ze een hogere levensverwachting hebben. Door deze gemiddeld langere levensduur 

en door frequenter post mortem onderzoek te doen, neemt men tegenwoordig relatief vaker 

neoplasie waar bij reptielen in het algemeen (Hruban et al., 1992; Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; 

Vercammen et al., 2002; Garner et al., 2004).  

 

Om de dilatatie bij de aangeboden boa beter te lokaliseren en te beoordelen, zal men eerst 

een radiografie en echografie maken. Hierbij kon men salpingitis, dystocia en pre-ovulatoire 

dystocia uitsluiten wegens het lokaliseren van de massa ter hoogte van het 

spijsverteringsstelsel. Uit de radiografie en echografie kon men besluiten dat het om een 

subobstructie of obstructie ging door een intramurale massa gelokaliseerd in de colonwand. 

Om een onderscheid te maken of de massa een ontsteking of neoplasie betreft kan men het 

best een dunne naaldaspiraat van de massa nemen. Doordat het een celpopulatie met enkel 

lymfoïde cellen betreft en het één weke delen massa is die de darm obstrueert kan men 
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concluderen dat het hier om een neoplasie gaat. Dit werd post mortem nogmaals bevestigd 

door histopathologisch onderzoek. Met behulp van een enkelvoudige of dubbele 

contraststudie kan men de massa beter in beeld brengen en beoordelen of er doorgang is van 

darminhoud langs de massa. CT/MRI zijn de methoden bij uitstek om bij deze slang meer 

informatie te verkrijgen over de oorsprong, afmeting, aspect, doorbloeding van de massa 

(Mader, 2006). Maar hierbij is de kostprijs de beperkende factor. Bij de besproken boa kon de 

diagnose reeds bevestigd worden op basis van de uitgevoerde onderzoeken. Hoewel de 

hierboven vermelde diagnostische technieken uitgebreide bijkomende informatie kunnen 

opleveren.  

 

De prognose voor de aandoening bij deze boa was sterk gereserveerd. Dit laatste was te 

wijten aan de uitgebreidheid en invasiviteit alsook de intramurale lokalisatie van de neoplasie. 

Daarom werden er geen bijkomende onderzoeken uitgevoerd en werd er tijdens een 

exploratieve coeliotome vastgesteld dat de mogelijkheid tot een enterotomie of enterectomie 

onbestaande was. In de literatuur wordt de diagnose van een lymfoma veelal gesteld na 

autopsie of na een periode van al ziek zijn van het dier. Soms wordt het aangetroffen na een 

korte periode van ziekte of routine onderzoek van slangen. Hoewel het aantal diagnostische 

methodes bij reptielen sterk toegenomen is, bestaat er nog een grote beperking met 

betrekking tot de diagnose en behandeling van oncologische aandoeningen bij reptielen in 

vergelijking met andere diersoorten. Onder andere het aantonen van metastasen, maligniteit 

zijn dikwijls hoogstens post mortem histopathologische bevindingen (Folland et al., 2011). 

Toepassingsmogelijkheden van chemotherapie protocollen en opvolgen van efficiëntie van de 

toegepaste therapie is beperkt. Er zijn nog maar weinig studies gedaan die een behandeling 

met een chemotherapie onderzoeken bij reptielen. Qua microscopisch-, macroscopisch beeld 

en voorkomen zijn de lymfoma's bij slangen vergelijkbaar met diersoorten zoals de hond en 

kat. Eventueel kan wat men weet bij andere diersoorten gebruiken om een eventuele 

behandeling te ontwikkelen bij reptielen. Te denken valt aan chemotherapeutica zoals, 

vincristine, cyclofosfamide, prednisolone en doxorubicine (Cotter, 1983; Folland et al., 2011). 

De prognose van lymfoma's en andere neoplasieën bij reptielen is dus doorgaans sterk 

gereserveerd, wegens het tijdstip van het aanbieden, beperkte diagnostische middelen en 

behandelingen in vergelijking met andere diersoorten (Folland et al., 2011).  
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BIJLAGE 

Tabel 1: Tumoren bij slangen 

Type tumor Diersoort Lokalisatie Histologisch beeld Referentie 

Biliair 

adenocarcinoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Viperinae 

Galgangen, 

lever  

Ter hoogte van de lever 

multicentrische cellen met een 

tubulair of tubulopapillair patroon 

met scirrotische respons. 

Variabele anaplasie en mitose 

index 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004 

Biliair cystadenoma Colubridae; Viperinae Galgangen Goed gedifferentieerd Garner et al., 

2004 

Cardiaal 

hemangioma 

Korenslang 

(Pantherophis 

guttatus) 

Linker atrium Cystische structuur met clusters 

van varierende grootte. 

Vasculaire kanalen afgelijnd 

door éénlagig endotheel 

Stumpel et al., 

2012 

Cloacaal 

adenocarcinoma 

Colubridae Cloaca Niet beschreven Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004 

Colon 

adenocarcinoma 

Colubridae; Boidae; 

Korenslang 

(Pantherophis 

guttatus) 

Colonwand, 

distale 

coeloomholte  

Exophyt en invasief 

tubulopapillair patroon. Soms 

scirrotische reactie 

Garner et al., 

2004; Latimer en 

Rich, 1998 

Chondrosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Viperinae 

Vertebrale 

gewrichten 

Goed gedifferentieerd, soms 

lacunae in een kraakbeenmatrix. 

Ronde tot stervormige cellen, 

soms binucleair en soms mitose. 

Garner et al., 

2004 

Eileider 

adenocarcinoma 

Colubridae; Boidae Eileiderwand Tubulopapillaire exophyten, die 

de tunica submucosa en 

musculares invaderen  

Garner et al., 

2004 

Endocriene 

tumoren 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Schildklier; 

bijniercortex, 

intracoelomaal 

Omkapselde tumoren bestaande 

uit isletcellen, met minimale 

atypie in het stroma 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 

Fibrosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Huid of subcutis; 

mondholte 

Mesenchymaal spindle cel Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 

Glioma Crotalus willardi Ruggenmerg Oligodendrocyt- en astrocyt-

achtige cellen 

Criag et al., 2005 
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Granulosa cel 

tumor 

Colubridae; Viperinae Ovarium Granulosa-achtige cellen 

gerangschikt in perivasculaire 

rosetten, trabeculae en cysten. 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004; Onderka 

en Zwart, 1978 

Hemangiosarcoma Colubridae; Boidae; 

Viperinae 

Vena cava, long 

en spier 

Niet beschreven Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 

Hepatocellulair 

carcinoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Indianse 

brilcobra (Naja naja) 

Lever Solitair of multicentrisch goed 

gedifferentieerde cellen. Niet 

omkapseld en invasie van 

omgevende hepatocyten 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 

Hepatoma Colubridae; 

Crotalinae; Viperinae 

Lever Monocentrisch of 

multicentrische cellen. Goed 

gedifferentieerde cellen die 

weinig verschillen van 

hepatocyten 

Garner et al., 

2004 

Histiocyt sarcoma Colubridae; Boidae; 

Viperinae 

Langerhans-

cellen 

Niet beschreven Garner et al., 

2004 

Interrenaal cel 

carcinoma 

Crotalinae; Viperinae Interrenale 

klieren 

Omkapselde tumoren bestaande 

uit isletcellen, met minimale 

atypie in het stroma 

Garner et al., 

2004 

Intestinale 

adenocarcinoma 

Colubridae; Boidae Distale dunne 

darm 

Exophyt en invasief 

tubulopapillair patroon 

Garner et al., 

2004 

Intracoelomaal 

carcinoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Coeloomholte Metastases of 

ongedetermineerde 

weefseloorsprong. Slecht 

gedifferentieerd en 

anaplastische cellen 

Garner et al., 

2004 

Leiomyosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Cloaca, testis, 

eileider, lever en 

darmen 

Niet beschreven Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 

Leydigcel tumor Palestijnse adder 

(Vipera palaestinae); 

Burmeense python 

(Python molorus 

bivattatus) 

Testis Lagen van goed 

gedifferentieerde Leydig-achtige 

cellen 

Garner et al., 

2004 

Lipoma Colubridae, zoals 

korenslang 

(Pantherophis 

guttatus); Boidae 

Subcutaan Lobules van goed 

gedifferentieerd vetweefsel 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004 
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Lymfoom met of 

zonder leukemie, 

lymfosarcoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Mondholte; 

beenmerg; 

multipele 

organen; 

lymfoïde 

organen; bloed 

Multicentrisch met een 

lymfoblast morfologie. Soms een 

plasmacel of histiocyt beeld 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004; Schillinger 

et al., 2011  

Maag 

adenocarcinoma 

Crotalinae; Boidae Maagwand Individuele of kleine clusters van 

variabele anaplastische 

epitheliale cellen 

Garner et al., 

2004; Martin et 

al., 1994 

Melanoma Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Huid Epitheloïde cellen of spindle 

cellen, met een variërende 

hoeveelheid donker pigment  

Garner et al., 

2004 

Oesofagaal 

adenocarcinoma 

Crotalinae Oesofagus Vergelijkbaar met maag en 

intestinale adenocarcinoma 

Garner et al., 

2004 

Osteosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Viperinae; 

Woma python 

(Aspidites ramsayi) 

 

Vertebrae en 

mesenterium 

Spindle tot sterachtige 

mesenchymale cellen met 

eccentrische kern, soms osteoid 

of kraakbeenvorming aanwezig. 

Lokale invasie en destructie 

Cowan et al., 

2011; Garner et 

al., 2004 

Ovarium 

adenocarcinoma 

Voornamelijk 

Colubridae; Boidae. 

Minder Crotalinae; 

Viperinae 

Ovarium Niet goed gedifferentieerd met 

variabele anaplasie. 

Tubulopapillair patroon 

Garner et al., 

2004 

Pancreas acinair 

adenoma 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Pancreas Goed gedifferentieerde 

tubuloalveolaire cellen met soms 

zymogeen granules in het 

cytoplasma 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004 

Pancreas 

adenocarcinoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Pancreas Nodulair en omkapseld, 

monocentrische of 

multicentrische goed 

gedifferentieerde cellen. 

Garner et al., 

2004 

Renaal 

adenocarcinoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae; Elapidae  

Meestal 

unilateraal op de 

nier 

Vervanging van normaal renaal 

parenchym. Tubulair patroon, 

weinig anaplasie, lage mitose-

index. Frequent capsulaire 

infiltratie met een scirrotische 

respons 

Frye, 1994; 

Miller, 1998 

Garner et al., 

2004;  

Renaal adenoma Colubridae; 

Viperinae; Elapidae 

Nieren en 

urinewegen 

Tubulair patroon  Miller, 1998; 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004 
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Rhabdo-

myosarcoma 

Colubridae; 

Crotalinae 

Mondholte; 

maxilla; hart en 

coeloom-holte 

Anaplastische mesenchymale 

cellen, variërend van spindle tot 

rond cellen. Soms multinucleair 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004 

Rond cel tumor Colubridae; Boidae; 

Viperinae 

beenmerg Multicentrische solide rond 

cellen met een celmorfologie 

van myeloid precursoren 

Garner et al., 

2004 

Seminoma Haïtiaanse boa 

(Epicrates striatus 

striatus); Tapijtpython 

(Morelia spilota 

spilota) 

Testis Neoplastische rondcellen met 

een tubulair tot solide patroon in 

het delicate stroma. Grote 

kernen met multipele nucleoli 

met een basofiel cytoplasma. 

Hoge mitose-index. Goed 

omkapseld 

Garner et al., 

2004 

Squameus cel 

carcinoma 

Colubridae; Boidae; 

Viperinae, 

Diamantratelslang 

(Crotalus 

adamanteus) 

Huid of klieren in 

de  cloacale 

regio, hemi-

penissen en 

mondholte 

Neoplastisch epitheel soms 

georiënteerd rond necrotisch 

weefsel en squameuze cellen. 

Er is een scirrotische respons. 

Ter hoogte van de mondholte 

zijn de tumorcellen goed 

gedifferentieerd, invasief en 

destructief in omgevend weefsel  

Anderson et al., 

2010; Catᾶ o-

Dias en Nichols, 

1999; Garner et 

al., 2004 

Teratoma Kousenbandslang 

(Thamnophis sirtalis) 

Ovarium Goed gedifferentieerd 

componenten van de cellijnen 

(ectoderm, mesoderm en 

endoderm). Lokale invasie en 

anaplasie in mesenchymale 

componenten 

Garner et al., 

2004  

Thymoma Groene boom python 

(Chondropython 

viridis) 

Thymus Niet beschreven Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999 

Zacht weefsel 

sarcoma 

Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Huid; subcutis 

en viscera 

Ongedifferentieerde maligne 

beeld 

Garner et al., 

2004 

Zenuwschede 

tumor 

Colubridae Zenuwschede Niet beschreven Garner et al., 

2004 
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SAMENVATTING 

Een volwassen, vrouwelijke mangrove nachtboomslang (Boiga dendrophila melanota) werd 

aangevoden met een gelokaliseerde dilatatie ter hoogte van de caudale coeloomholte en een 

dilatatie ter hoogte van de midcervicale regio. De differentiaal diagnose bij een caudale dilatatie is 

impactie, (sub)obstructie, massa of dystocie. De differentiaal diagnose voor een dilatatie in de 

midcervicale regio is hartdilatatie of een niet-cardiogene massa. Op echografie was ter hoogte van 

de caudale dilatatie een vochthoudende tubulaire massa met ovoïde hyperechogene structuren te 

zien. Ter hoogte van de midcervicale regio was hartdilatatie te zien met ventriculaire hypertrofie. 

Om de caudale massa te identificeren en weg te nemen werd een exploratieve coelotomie 

uitgevoerd. De massa bleek uit te gaan van de ovaria en er werd een bilaterale 

ovariosalpingectomie uitgevoerd. Op de ovaria werd histologisch onderzoek uitgevoerd. Één week 

postoperatief overleed het dier en er werd vervolgens autopsie uitgevoerd. De slang werd 

gediagnosticeerd met een granulosa cel tumor met metastasen in de long, nieren, lever en 

vetlichaam. Daarnaast was er een hartdilatatie waarschijnlijk ten gevolge van de hypertensie 

veroorzaakt door de metastasen. 

 

Een granulosa cel tumor is de meest voorkomende neoplasie van het reproductieapparaat bij 

slangen. Dit zijn meestal maligne tumoren die traag groeien en frequent metastaseren naar de 

nieren, long, lever en bloedvaten. Behandeling is het uitvoeren van een ovariosalpingectomie, 

desondanks sterven de dieren vaak door een secundair probleem. Cardiopathieën komen niet 

vaak voor bij reptielen, als gevolg is er weinig bekend over bij reptielen. Er zijn geen 

behandelingen van cardiopathieën beschreven bij reptielen. 
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INLEIDING 

Op de Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent) wordt een volwassen mangrove nachtboomslang (Boiga 

dendrophila melanota) aangeboden met een dilatatie ter hoogte van het caudaal derde van het 

lichaam en een dilatatie ter hoogte van het midcervicale deel van het lichaam. Bij slangen kan een 

dilatatie van de caudale coeloomholte veroorzaakt worden door impactie, neoplasie, dystocie, 

granulomen of abcessen, ascitis, bloedingen of dracht (Mader, 2006). Hartdilatatie kan bij slangen 

worden veroorzaakt door cardiomegalie, congenitaal hartfalen, aortaklepstenose, 

pulmonalisklepstenose en ventriculaire hypertrofie (Barten, 1980; Jacobson et al., 1980; Jacobson 

et al., 1991; Mitchell, 2009). Na grondig onderzoek wordt gediagnosticeerd dat de aangeboden 

Boiga dendrophila melanota een granulosa cel tumor met uitgebreide metastase naar multipele 

organen heeft, met secundair het optreden van  hartdilatatie.  

 

De meest voorkomende tumor van het geslachtsapparaat bij slangen is de granulosa cel tumor 

(Garner et al., 2004). Deze tumor kan goedaardig zijn, maar is vaak maligne daar hij zeer frequent 

metastaseert naar de andere organen (Garner et al., 2004; Onderka en Zwart, 1978). Doordat een 

granulosa cel tumor vaak traag groeit, duurt het dikwijls een lange tijd voordat slangen klinische 

klachten vertonen ten gevolge van de neoplastische aandoening (Onderka en Zwart, 1978; Garner 

et al., 2004; Cardona et al, 2011). Vele diagnostische technieken, zoals radiografie, echografie, 

computertomografie en magnetic resonance imaging zijn nuttige hulpmiddelen voor de diagnostiek 

van een granulosa cel tumoren (Isaza et al., 1993; Benson, 1999; Croft et al., 2004; Mader, 2006; 

Rivera, 2008). Op radiografie en echografie, de twee meest gebruikte beeldvormingstechnieken 

om deze aandoening op te sporen, zal men een weke delen massa of een vochthoudende massa 

waarnemen in de caudale coeloomholte (Isaza et al., 1993; Benson, 1999; Rivera, 2008).  

 

Cardiovasculaire aandoeningen bij reptielen worden in de praktijk weinig gezien (Snyder et al., 

1999; Mitchell, 2009). Cardiomegalie, congenitaal hartfalen, aortaklepstenose, 

pulmonalisklepstenose en ventriculaire hypertrofie zijn cardiopathieën die een hartdilatatie kunnen 

veroorzaken bij slangen (Barten, 1980; Jacobson et al., 1980; Jacobson et al., 1991; Mitchell, 

2009). Een zeer goed hulpmiddel voor de diagnostiek van cardiopathieën bij slangen is 

echocardiografie met of zonder kleurendoppler, daar het noninvasief is, een goed beeld van de 

cardiale anatomie en functie geeft (Mitchell, 2009). 
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CASUS 

1. SIGNALEMENT 

Mangrove nachtboomslang (Boiga dendrophila melanota), vrouwelijk, 8 jaar  

 

2. ANAMNESE 

De slang is sinds een tweetal weken algemeen suf. Als men het dier manipuleert reageert het dier 

nauwelijks. In de coeloomholte is een dilatatie zichtbaar, ter hoogte van ongeveer twee derde van 

het lichaam. Door middel van palpatie wordt er een dilatatie gevoeld met een diameter van 

ongeveer zes centimeter (cm). De dilatatie is door de eigenaar de laatste twee weken opgemerkt 

maar kan mogelijk al langer aanwezig zijn. Het dier heeft de laatste anderhalve maand niet meer 

gegeten, normaal bestaat de voeding uit diepvriesratten. Het dier is alleen gehuisvest in een 

terrarium van 100 x 120 x 80 cm, in het terrarium bedraagt  de temperatuur overdag gemiddeld 

28  C en 's nachts koelt het af tot 20 C. 

 

3. KLINISCH ONDERZOEK 

Tijdens klinisch onderzoek wordt bij inspectie van het lichaam een dilatatie waargenomen ter 

hoogte van het laatste derde van het lichaam. Bij coelomale palpatie voelt deze stevig aan. Ter 

hoogte van de midcervicale regio wordt ook een dilatatie waargenomen: deze dilatatie pulseert 

regelmatig. Het dier is algemeen suf, sterk vermagerd. Tijdens het routine-onderzoek worden een 

keel- en mondswab evenals een een cloacaswab genomen voor parasitologisch onderzoek. De 

stalen worden natief onderzocht onder de microscoop. Op de keel- en mondswab zijn geen 

afwijkingen aangetoond, op de cloacaswab daarentegen zijn flagellaten aanwezig. 

  

Om een beter idee te krijgen van de lokalisatie en identiteit van de dilatatie wordt een echografie 

uitgevoerd. Op echografie wordt ter hoogte van de dilatatie een vochthoudende tubulaire structuur 

waargenomen. De structuur lijkt verschillende ovoïde hyperechogene structuren te bevatten die 

een hyperechogene aflijning hebben. Vanwege de ovoïde structuren en de lokalisatie zijn de 

ovaria vermoedelijk betrokken in de dilatatie. 

 

Ook wordt met behulp van echografie het gedilateerde hart in beeld gebracht. Op echografie is 

een verdikte ventriculaire wand waarneembaar. Er is echter geen vocht in pericard aanwezig. 
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Er is bloed van de aangeboden slang genomen via cardiocenthesis voor bloedonderzoek. In tabel 

1 zijn de waargenomen bloedwaarden te zien. In het bloed zijn geen significante afwijkingen 

waargenomen. 

 

Tabel 1: Bloedwaarden van de aangeboden Boiga dendrophila melanota 

Hematologie/biochemie Bloedwaarden aangeboden 

slang  

Referentie waarden
a 

Hematocriet 15% 15 - 45 %  

Aspartaat transaminase  6 U/L 9 - 164 U/L 

Creatininekinase 144 U/L 133 - 1623 U/L 

Urinezuur 7,7 mg/dL 2,1 - 28,2 mg/dL 

Glucose 33 mg/dL 27,3 - 111,3 mg/dL  

Calcium  >16,0 mg/dL 12,0 - 36,8 mg/dL 

Fosfor 3,0 mg/dL 2,3 - 8,7 mg/dL 

Totaal proteïne  7,1 g/dL 3,7 - 9,0 g/dL 

Albumine 1,0 g/dL 1,9 - 4,9 g/dL 

Globuline 6,1 g/dL 2,6 - 4,8 g/dL 

Kalium  5,3 mEq/L 2,7 - 10,5 mEq/L 

Natrium 137 mEq/L 153 - 179 mEq/L 

a
: De referentiewaarden zijn gebaseerd op het gemiddelde van de biochemische bloedwaarden 

van drie verschillende genera slangen behorend tot de Colubridae. Er zijn immers geen 

normaalwaarden gekend van Boiga species  (Carpenter en Marion, 2013). 

 

4. PROBLEEMLIJST 

Dilatatie van de coeloomholte ter hoogte van caudaal derde  van het lichaam 

Hartdilatatie 
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5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE  

Op basis van de probleemlijst komen verschillende bij slangen gekende aandoeningen in 

aanmerking die bij de aangeboden slang de vastgestelde symptomatologie kunnen verklaren. 

Hierna wordt een differentiaal diagnostische benadering besproken met betrekking tot de 

vastgestelde symptomen bij de aangeboden slang. In figuur 1 wordt een schematische tekening  

van de anatomie van een vrouwelijke slang gegeven. De organen die een rol kunnen spelen in 

een caudale dilatatie zijn de ovaria, darm, lever, oviducten en de nieren. De aandoeningen zoals 

impactie, abces, granuloom, dystocie en neoplasie kunnen een lokale dilatatie veroorzaken 

(Soldati et al., 2004; Mader, 2006; Jacobson, 2007). Een hartdilatatie kan een gevolg zijn van 

cardiomyopathieën of pericardiale effusie. Gemeten vanaf de kop is het hart bij slangen normaliter 

te vinden op 25 - 30% van de lichaamslengte. Bij waterslangen (Nerodia spp.) is dit enigszins 

afwijkend, namelijk op 15 - 20% van de lichaamslengte (Schillinger et al., 2003; Kik en Mitchell, 

2005; Mader, 2006; Jacobson, 2007; Mitchell, 2009). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Schematische tekening van de anatomie van een vrouwelijke slang. (uit Mattison, 2007) 
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5.1. DILATATIE VAN DE COELOOMHOLTE TER HOOGTE VAN CAUDAAL DERDE VAN HET 

LICHAAM 

Een dilatatie ter hoogte van het caudaal derde van het lichaam kan een gevolg zijn van gastro-

intestinale aandoening of extra-intestinale aandoening. Intestinale aandoeningen die een caudale 

dilatatie veroorzaken zijn impactie of subobstructie, obstructie, vreemd voorwerp, neoplasie, 

granuloma, abces en gastrointestinale stase. Extra-intestinale aandoeningen die een caudale 

dilatatie veroorzaken zijn hepatische inflammatie, neoplasie, granuloma, abces, dystocie, 

salpinigtis, dracht of organomegalie (Mader, 2006; Jacobson, 2007). 

 

5.1.1. Impactie/ subobstructie 

Impactie is een gastro-intestinale aandoening waarbij de darminhoud verhard en indroogt, 

waardoor er een obstructie of subobstructie ontstaat en de darmpassage stil valt. Impactie kan 

een gevolg zijn van een interluminale, intramurale of extramurale aandoeningen. Bij interluminale 

problemen komen de volgende aandoeningen in aanmerking worminfecties, coccidiose, 

amoebiase, vreemd voorwerp, dehydratatie, metabole processen, intussusceptie en een ileus 

(Mader, 2006; Jacobson, 2007). Een intramuraal proces kan het gevolg zijn van een 

darmwandtumor, zoals een lymfoma of intestinaal adenocarcinoma (Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; 

Garner et al., 2004; Schillinger et al., 2011). Onder extramurale aandoeningen verstaan we 

extraintestinaal gelegen organomegalie, neoplasieën, abcessen of granulomen (Huchzermeyer en 

Cooper, 2000; Garner et al, 2004; Mader, 2006; Jacobson, 2007). In tegenstelling tot hagedissen 

en schildpadden nemen slangen zelden corpora aliena op. Materiaal dat als bodembekking 

gebruikt wordt kan echter verkleven aan een prooi of accidenteel in de mondholte terechtkomen 

tijdens het doorslikken van een prooi (Benson, 1999). Een sterk verminderde of afwezige motiliteit 

van de darm wordt ileus genoemd, dit kan leiden tot stilvallen van de darminhoud. Oorzaken 

hiervan zijn enteritis en te lage temperaturen waardoor de enterische peristaltiek verstoord wordt 

(Lipka et al., 2011). Intussusceptie of invaginatie, waarbij een deel van een darm geïnvagineerd is 

door de caudaal gelegen darm, komt ook voor bij slangen. Intussusceptie kan worden veroorzaakt 

door een parasitaire infectie (Wosar en Lewbart, 2006).  Een veel voorkomend gevolg van 

impactie is een dysbacteriose (Mader, 2006; Jacobson, 2007; Lipka et al., 2011). 

 

Bij een vermoeden van impactie is het belangrijk dat men allereerst een parasitose uitsluit. 

Parasieten kan men het best aantonen op een meststaal, cloacaswab of een colonlavage 

(Graczyk et al., 1996). Flagellaten kan men door een staal natief te onderzoeken aantonen, 

multicellulaire parasieten en protozoaire cysten met behulp van fecale flotatie met 

glucoseconcentraat of zinksulfaat (Benson, 1999; Mader, 2006). Voor diagnose van impactie is 

echografie een goede non-invasieve techniek. Echografie is zeer goed om de gastrointestinale 

motiliteit, de darmwanddikten, intramurale massa's en de grootte en vorm van viscerale organen te 

beoordelen. Het typische beeld van impactie is een al dan niet gemineraliseerde massa aanwezig 

in een tubulaire structuur (Benson, 1999; Mader, 2006). Radiografie al dan niet met contrast, is de 
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meest ter beschikking zijnde diagnostische techniek voor dierenartsen (Benson, 1999). Hiermee 

kan een mucosale aandoening, (sub)obstructie, strictuur of een vreemd voorwerp worden 

aangetoond (Benson, 1999; Mader, 2006). Voor contrastradiografie bij slangen kan men niet-

ionisch jood of bariumsulfaat gebruiken als contraststof (Benson, 1999). Niet-ionisch jood geeft 

zeer goed mucosaal detail en geeft geen risico op constipatie. Bariumsulfaat blijft langer in het 

gastro-intestinaal stelsel en in tegenstelling tot niet-ionisch jood kan het risico geven op obstructie 

(Benson, 1999). Afhankelijk van de te onderzoeken regio kan men met behulp van een flexibele 

sonde via de cloaca contrast inbrengen in het colon en via de oesophagus contrast inbrengen in 

de maag (Benson, 1999; Mader, 2006). Hierboven wordt de enkelvoudige contrastradiografie 

beschreven, daarnaast bestaat er ook een dubbele contrastradiografie. Hierbij brengt men door 

een sonde contrastvloeistof in, vervolgens brengt men lucht in via de sonde. Voordeel van een 

dubbele contrastradiografie is dat deze techniek minder afhankelijk is van de darmperistaltiek en 

het meer mucosaal detail geeft (Mader, 2006). Als laatste zijn computertomografie (CT) en 

magnetic resonance imaging (MRI) twee zeer goede methoden om impactie te diagnosticeren 

(Benson, 1999; Mader, 2006). Bij de aangeboden slang werd met behulp van de echografie 

gezien dat de dilatatie waarschijnlijk uitging van de ovaria en/of oviducten. Tijdens het onderzoek 

was geen darminhoud aanwezig in het darmstelsel.   

 

5.1.1.1. Granuloom/ abces 

Een granuloom is een georganiseerde, haardvormige structuur, bestaande uit ontstekingscellen, 

prolifererende bindweefselcellen en degeneratief-necrotisch weefsel met centraal een pathogeen 

(Soldati et al., 2004). Een granuloom is vergelijkbaar met een abces. Een abces is een 

verzameling van purulent materiaal aanwezig in een holte gevormd door ontbonden weefsel 

(Mader, 2006). Bij reptielen kan een abces twee vormen aannemen: een harde massa met een 

kaasachtige inhoud of ingedroogde etter of het abces bestaat uit ingedikt pus en necrotisch 

celdebris gevormd in ringen rond een zacht centrum (Elkan, 1981; Frye, 1991). Reptielen 

reageren op infectieuze agens, zoals bacteriën, parasieten en fungi, met de ontwikkeling van een 

granulomateuze inflammatie en hebben, net als vogels, geen lymfeknopen, dus ook geen 

drainage van lymfe (Huchzermeyer en Cooper, 2000; Soldati et al., 2004). Ter voorkoming van 

een septicemie zal bij een infectie fibrine worden afgezet die de infectie lokaal zal houden. 

Vervolgens wordt een exsudaat gevormd, wat bij reptielen leidt tot de vorming van nog meer 

fibrinelagen (Huchzermeyer en Cooper, 2000). De pathogenen en ontstekingscellen zullen door de 

fibrine ter plaatsen worden gehouden, waarna een granulomateuze reactie zal ontstaan 

(Huchzermeyer en Cooper, 2000; Soldati et al., 2004). Er kunnen twee types van granulomen 

ontstaan: een heterofiel granuloom of een histiocytair granuloom. Bij langdurige infecties zullen 

deze worden omgevormd in een derde type granuloom, het chronisch granuloom. Een heterofiel 

granuloom ontstaat meestal ten gevolge van een extracellulaire pathogeen. Er zal een 

accumulatie van heterofielen ontstaan. Deze degranuleren en veroorzaken een centrale necrose. 

De pathogeen zal uiteindelijk een vreemd voorwerp reactie uitlokken waarop een macrofagen 

respons ontstaat (Frye, 1991; Soldati et al., 2004; Jacobson, 2007). In tegenstelling tot een 
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heterofiel granuloom zal een histiocytair granuloom ontstaan door een intracellulaire bacteriële 

infectie. Macrofagen zullen worden aangetrokken en een immuunrespons veroorzaken. Er zal 

verval optreden van de centraal gelegen macrofagen (Frye, 1991; Soldati et al., 2004; Jacobson, 

2007). Bij een langdurige infectie zal een heterofiel of histiocytair granuloom omgeven worden 

door macrofagen, lymfocyten, plasmacellen en multinucleaire reuzencellen en fibrine. Op deze 

manier ontstaat een chronisch granuloom dat door bindweefsel van het rest van het lichaam wordt 

afgescheiden (Frye, 1991; Soldati et al., 2004; Jacobson, 2007). Abcessen en granulomen die 

ontstaan in de coeloomholte of in organen kunnen zeer groot worden en een dilatatie van de 

coeloomholte veroorzaken (Soldati et al., 2004) 

 

Door een fijne naald aspiraat te nemen kan men met behulp van cytologie bepalen of het een 

abces of granuloom betreft. Op cytologie zullen meerdere types van ontstekingscellen met of 

zonder gecapteerde kiemen en vrije kiemen aanwezig zijn in het abces of granuloom. Vanwege de 

solide structuur van een abces worden er vaak geen cellen geaspireerd bij de staalname voor 

cytologie (Mader, 2006; Jacobson, 2007). Met behulp van bepaalde kleuringen kan men 

onderliggende pathogenen achterhalen, bijvoorbeeld gram-kleuring, giemsekleuring, Ziehl 

neelsonkleuring (Mycobacterium spp.) en periodic acid schiff kleuring (PAS) (voor schimmels) 

(Soldati et al., 2004; Mader, 2006). Om de onderliggende pathogeen te vinden van een granuloom 

of abces kan men bacteriologisch en/of mycologisch onderzoek uitvoeren (Soldati et al., 2004; 

Mader, 2006). Medische beeldvorming, zoals radiografie, echografie, MRI en CT, kunnen meer 

informatie geven over de afmeting, oorsprong, aantal en uitgebreidheid van de granulomen of 

abcessen. Een intracoelomaal abces is op zowel op echografisch als radiografisch beeld waar te 

nemen als een typische gelaagde structuur (Mader, 2006). Bij de aangeboden slang kon met 

behulp van echografie een abces of granuloom worden uitgesloten, daar men dan een homogene 

massa zonder vochthoudende holtes zou verwachten. Er werd bij de aangeboden slang geen 

cytologie uitgevoerd van de caudale dilatatie. Dit werd niet gedaan wegens het risico van 

aanprikken van de andere organen. De aanwezigheid van ontstekingscellen in de structuur kon 

niet gecontroleerd worden. 

 

5.1.1.2. Neoplasie 

Neoplasie is abnormale woekering van lichaamseigen cellen. Hierdoor ontstaat een massa die 

een organisme in zijn geheel schade toebrengt. Neoplasieën worden steeds vaker 

gediagnosticeerd bij reptielen, voornamelijk bij slangen (Ramsey et al., 1996; Garner et al., 2004). 

Dit komt waarschijnlijk doordat slangen tegenwoordig beter gehouden worden, waardoor hun 

levensduur verlengt. Hierdoor is er een grotere kans dat de dieren een neoplasie ontwikkelen 

(Ramsey et al., 1996). Er zijn een tal van tumoren beschreven bij Colubridae die een caudale 

dilatatie veroorzaken, namelijk colon adenocarcinoma, chondrosarcoma, eileider adenocarcinoma, 

granulosa cel tumor, hemangiosarcoma, hepatocellulair carcinoma, hepatoma, intercoelomaal 

carcinoma, intestinale carcinoma, leiomyosarcoma, lymfoma, ovarium adenocarcinoma, renaal 

adenoma en renaal adenocarcinoma (Frye, 1994; Miller, 1998; Catᾶ o-Dias en Nichols, 1999; Garner 
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at al., 2004; Schillinger et al., 2011). Er zijn ook een aantal tumoren die een caudale dilatatie 

veroorzaken die niet beschreven zijn bij de Colubridae. Dit zijn een interrenaal cel carcinoma en 

een teratoma (Garner et al, 2004). Gastrointestinale neoplasieën en extraintestinale neoplasieën 

kunnen zorgen voor een complete tot gedeeltelijke obstructie van het gastrointestinaal kanaal, 

waardoor anorexie, abdominale distentie en een verminderd fecaal volume tot afwezige defecatie 

kan ontstaat (Mader, 2006; Jacobson, 2007).  

 

Indien er een welomschreven neoplasie aanwezig is in de coeloomholte kan men met een goede 

abdominale palpatie een coelomale massa aantonen. Medische beeldvorming kan de diagnose 

bevestigen, de twee voornaamste technieken zijn echografie en contrast studie. Echografie is een 

goed middel om weke delen te beoordelen bij reptielen. Echografie is non-invasief, pijnloos, geeft 

een gedetailleerd beeld en het dier wordt niet blootgesteld aan radiatie (Schillinger, 2007). Op 

echografie zal een neoplasie als een weke delen massa zichtbaar zijn, eveneens kan men de 

invasiviteit van de neoplasie in andere weefsels beoordelen (Isaza et al., 1993; Benson, 1999). CT 

geeft snel een gedetailleerd beeld en eventueel een driedimensionaal beeld. Hierdoor krijgt men 

een goed idee van de lokalisatie, vorm en invasiviteit van een neoplasie (Mader, 2006). MRI is 

zeer behulpzaam in de diagnostiek van inwendige tumoren bij reptielen (Croft et al., 2004). Het 

geeft een goed beeld van de zachte weefsels, maar de beeldvorming is tijdrovend en de patiënt 

moet goed geïmmobiliseerd zijn. Naast coelomale massa's kan men ook hemorragieën, 

imflammatie, congenitale- of traumatische aandoeningen waarnemen (Croft et al., 2004; Mader, 

2006). Met behulp van cytologisch of histologisch onderzoek van een biopt van de massa kan men 

een vermoeden krijgen of een bevestiging van het type tumor. De staalname kan gebeuren na 

wegname van de massa met behulp van een operatie of tijdens autopsie (Catᾶ o-Dias en Nichols, 

1999; Garner et al., 2004; Folland et al., 2011; Schillinger et al., 2011). Bij reptielen met een 

neoplasie kan men op hematologisch onderzoek anemie, leukocytose en/of hypoproteïnemie 

waarnemen (Benson, 1999). Bij de aangeboden slang was met behulp van echografie te zien dat 

de dilatatie bestond uit een vochthoudende tubulaire structuur met inhoud. Men vermoedde dat de 

ovaria betrokken zijn in de structuur daar er ovoïde hyperechogene structuren aanwezig waren. 

De structuur had niet het typisch voorkomen van een ovarium wat een neoplasie zou kunnen 

suggereren. 

 

5.1.2. Afwijkingen aan het voortplantingsstelsel 

5.1.2.1. Dystocie/ preovulatoire stase/ salpingitis 

In tegenstelling tot schildpadden en hagedissen komt dystocie of preovulatoire stase relatief 

weinig voor bij slangen in gevangenschap (Zwart et al., 1988; Mader, 2006). Aangezien het een 

vrouwelijke Boiga dendrophila melanota betreft, is de kans op een dystocie of preovulatoire stase 

aanwezig bij een coelomale dilatatie. Een dystocie of legnood is een aandoening waarbij de 

vrouwelijke dieren de eieren of foeti niet kan afleggen en deze in het oviduct achterblijven. Indien 

dit niet behandeld wordt, kan het dier hieraan sterven (Wellehan en Gunkel, 2004; Mader, 2006; 



 
 

10 
 

Rivera, 2008; Kummrow et al., 2010). Een preovulatoire stase of folliculaire stase is een situatie 

waarbij de ovariële follikels ontwikkelen, maar niet ovuleren (Mader, 2006; Kummrow et al., 2010). 

Een Boiga dendrophila melanota is een eierleggende slang, dus er vindt bijgevolg een eivorming 

in het oviduct plaats. Door de aanwezigheid van follikels, foeti of eieren kan er een vreemd 

voorwerp reactie ontstaan met als gevolg een salpingitis. Een salpingitis is een ontsteking en/of 

infectie van het oviduct (Zwart et al., 1988). Er zijn twee vormen van een dystocie: de obstructieve 

en de niet-obstructieve vorm. Bij een obstructieve dystocie kunnen eieren of foeti niet passeren 

door het oviduct of de cloaca. Dit kan een gevolg zijn van een maternale abnormaliteit, zoals 

obstructie door een massa, oviductale structuur of een cystische calcificatie. Andere gevolgen van 

een foetale abnormaliteit kunnen een te groot, misvormd en/of beschadigd ei of foetus zijn (Zwart 

et al., 1988; Sassenburg, 2000; Mader, 2006; Rivera, 2008; Kummrow et al., 2010). Een niet-

obstructieve dystocie komt voor als de reptielen hun eieren niet kunnen afleggen wegens een 

gebrek aan geschikte aflegplaatsen met een geschikte temperatuur, vochtigheid, diepte, 

consistentie en schuilplaats. Andere problemen zoals een algemeen slechte lichamelijke conditie, 

dehydratatie, malnutritie zoals metabolic bone disease of stress zullen reptielen ervan 

weerhouden hun eieren af te leggen (Zwart et al., 1988; Sassenburg, 2000; Wellehan en Gunkel, 

2004; Mader, 2006; Kummrow et al., 2010). Drachtige dieren kunnen een functionele 

hypocalcemie hebben, ondanks voldoende hoge calciumspiegels in het bloed. Hierdoor ontstaat 

een verzwakking van het genitaalapparaat, wat de dystocie veroorzaakt of verergert (Sassenburg, 

2000; Wellehan en Gunkel, 2004; Rivera, 2008). Dystocie lijkt voornamelijk voor te komen bij in 

gevangenschap levende dieren. Dit kan mogelijk zijn doordat de dieren een minder goede fitheid 

en spierontwikkeling hebben. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan beweging (Mader, 

2006) 

 

Een slang dat het gedrag vertoont van een drachtig dier, maar dat zijn eieren niet aflegt, is sterk 

verdacht van een dystocie of pre-ovulatoire stase. De aanwezigheid van een cloaca prolaps of 

langdurig persen kan aangeven dat het dier de eieren niet kan afleggen (Zwart et al., 1988; 

Sassenburg, 2000; Wellehan en Gunkel, 2004; Mader, 2006). Aangezien een Boiga dendrophila 

melonata een eierleggende slang is kan men dystocie bevestigen met behulp van radiografie. 

Radiografie kan de aanwezigheid van al dan niet abnormale of gebroken eieren aantonen, zowel 

als het aantal eieren. De eieren van slangen bevatten minder calcium dan die van schildpadden of 

krokodillen, hierdoor zullen de eieren een lagere opaciteit hebben op radiografie (Zwart et al., 

1988; Sassenburg, 2000; Wellehan en Gunkel, 2004; Mader, 2006; Rivera, 2008). In geval van 

een pre-ovulatoire stase zijn er geen eierschalen te zien, maar wel weke delen opaciteiten. In dit 

geval is een echografie voor verdere diagnostiek zeer behulpzaam (Sassenburg, 2000; Wellehan 

en Gunkel, 2004; Mader, 2006). Op echografie zijn de dooiers in een vroeg stadium zichtbaar als 

vochtgevulde holtes. In een later stadium kan men bij volledig gevormde embryo's een 

wervelkolom en een kloppend hart zien (Wellehan en Gunkel, 2004; Mader, 2006). Bij de 

aangeboden slang zijn er op echografie geen tekenen aanwezig van een mogelijke dracht van het 

dier. Naast de tubulaire structuur zijn er ook ovoïde hyperechogene structuren aanwezig. Dit kan 
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erop duiden dat het probleem gelegen is ter hoogte van de ovaria en oviducten. Een salpingitis of 

pre-ovulatoire dystocie van de ovaria is zeer goed mogelijk. De calciumwaardes in het bloed zijn 

hoog, waarschijnlijk vindt er geen eivorming plaats. 

 

5.1.2.2. Neoplasie van het geslachtsapparaat 

Tumoren van ovaria en oviducten kunnen dilatatie geven ter hoogte van het caudaal derde van het 

lichaam van een slang. Tumoren van het reproductieapparaat komen frequenter voor bij 

hagedissen dan bij slangen, met uitzondering van de granulosa cel tumor. Tumoren van het 

geslachtsapparaat worden zelden bij schildpadden en krokodillen beschreven (Garner et al., 

2004). In één prevalentiestudie leken ovariële tumoren het frequentst voor te komen bij Colubridae 

en Boidae. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van tumoren die voorkomen bij slangen ter 

hoogte van de ovaria en het oviduct. Ovariële tumoren kunnen ontstaan uit verschillende 

weefseltypen aanwezig in het ovarium. Dit zijn epitheliale cellen, granulosa-theca cellen, 

primordiale kiemcellen of de stromale cellen (Stacy et al., 2004; Petterino et al., 2006; Cardona et 

al., 2011). Van granulosa cel tumoren en ovarium adenocarcinoma's is bekend dat deze tumoren 

frequent metastaseren naar andere organen (Onderka en Zwart, 1978; Ramsey et al., 1996; 

Garner et al., 2004;). Een ovariumtumor kan metastaseren langs de renale portale vene naar de 

nieren toe (Onderka en Zwart, 1978). 

 

Tabel 2: Tumoren van de ovaria en oviducten bij slangen 

Type tumor Diersoort Lokalisatie Histologisch beeld Referentie 

Fibroma Watermoccasinslang 

(Agkistrodon 

piscivorus); Javaanse 

wrattenslang 

(Acrochordus 

javanicus) 

Ovarium Niet beschreven Mader, 2006 

Granulosa cel 

tumor 

Colubridae; 

Viperinae; Boidea 

Ovarium en 

metastasen 

naar anderen 

organen 

Granulosa-achtige cellen 

gerangschikt in 

perivasculaire rosetten, 

trabeculae en cysten.  

Frye, 1994; 

Ramsey et al., 

1996; Garner et 

al., 2004; Mader, 

2006; Onderka 

en Zwart, 1978 

Hemangioma Viperinae Ovarium Niet beschreven Mader, 2006 

Leiomyosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Cloaca, testis, 

oviduct, lever en 

darmen 

Niet beschreven Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004; Mader, 
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2006 

Ovarium- of 

oviduct- 

adenocarcinoma 

Veel voorkomend bij 

Colubridae; Boidae. 

Minder vaak 

voorkomend bij 

Crotalinae; Viperinae 

Ovarium en/ 

oviduct met of 

zonder  

metastasen 

naar anderen 

organen 

Niet goed gedifferentieerd 

met variabele anaplasie. 

Tubulopapillair patroon.  

Garner et al., 

2004; Mader, 

2006; Petterino 

et al., 2006; 

Sykes en 

Trupkiewiez, 

2006 

Rhabdo-

myosarcoma of 

spindle cel 

sarcoma 

Colubridae; 

Crotalinae 

Ovarium, maar 

ook mogelijk in 

mondholte; 

maxilla; hart en 

coeloomholte 

Anaplastische 

mesenchymale cellen, 

variërend van spindle tot 

rond cellen. Soms 

multinucleair 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004; Petterino 

et al., 2006 

Teratoma Kousenbandslang 

(Thamnophis sirtalis) 

Ovarium Goed gedifferentieerd 

componenten van de 

cellijnen (ectoderm, 

mesoderm en endoderm). 

Lokale invasie en anaplasie 

in mesenchymale 

componenten 

Garner et al., 

2004  

Thecoma Prairie-

kousenbandslang 

(Thamnophis radix) 

Ovarium De neoplasie gaat uit van 

de theca-cellen 

Petterino  et al., 

2006 

 

Tumoren van de ovaria of de oviducten kunnen gediagnosticeerd worden op dezelfde manier als 

anderen tumoren. Radiografie en echografie bevestigen de aanwezigheid van een solide massa 

met weke delen opaciteit of een vochthoudende structuur in de coelomale holte (Isaza et al., 1993; 

Benson, 1999; Rivera, 2008). CT en MRI kunnen eveneens gebruikt worden om een goed beeld te 

krijgen van de lokalisatie en invasiviteit van een ovariumtumor (Croft et al., 2004; Mader, 2006). 

Om te achterhalen over welk type ovariële tumor het gaat kan men cytologie uitvoeren op een fijne 

naald aspiraat van het ovarium (Petterino et al., 2006; Cardona et al., 2011). Ook kan men met 

behulp van histologisch onderzoek achterhalen over welk type ovariële tumor het gaat, de stalen 

kunnen zijn een biopt van het ovarium of een deel van het ovarium na wegname door een 

ovariosalpingectomie (Onderka en Zwart, 1978; Ramsay et al., 1996; Garner et al., 2004;). 

 

 

 



 
 

13 
 

5.2.  HARTDILATATIE 

5.2.1. Etiologie 

Dilatatie ter hoogte van het hart kan een gevolg zijn van cardio(myo)pathie, pericardiale effusie of 

secundair ten gevolge van hypertensie (Mader, 2006). De volgende cardiomyopathieën komen 

voor bij slangen: cardiomegalie, congenitaal hartfalen, aortaklepstenose, pulmonalisklepstenose 

en ventriculaire hypertrofie (Barten, 1980; Jacobson et al., 1980; Jacobson et al., 1991; Mitchell, 

2009). Deze cardio(myo)pathieën leiden vervolgens tot congestief hartfalen. Uithongering met 

extreem gewichtsverlies kan ook de illusie van een vergroot hart geven. Belangrijk om te 

differentiëren of de dilatatie in de regio uitgaat van het hart of van een niet-cardiogene massa 

(Schillinger et al., 2003; Kik en Mitchell, 2005; Mader, 2006; Jacobson, 2007; Mitchell, 2009). In dit 

geval kunnen nietcardiogene massa's zijn abcessen, granuloma's en neoplasieën van bijvoorbeeld 

de longen, slokdarm, maag of lever zijn (Mader, 2006; Jacobson, 2007). De verdikking van de 

maagmucosa ten gevolge van een Cryptosporidium sp. infectie kan uitwendig lijken op een 

hartdilatatie, maar deze contraheert ook niet (Hellebuyck et al., 2007; Jacobson, 2007; Richter, 

2009). Bij reptielen wordt congestief hartfalen als zeldzaam beschouwd, maar men verwacht dat 

men het vaker zal diagnosticeren naarmate in gevangenschap gehouden reptielen ouder worden 

(Mitchell, 2009). Bij juveniele reptielen kunnen cardiovasculaire aandoeningen ontstaan door 

congenitale defecten, zoals atrioventriculaire klepdefecten, vatstenosen of een massa in het 

hartlumen (Kik en Mitchell, 2005; Mitchell, 2009). Cardiovasculaire aandoeningen bij geriatrische 

reptielen ontstaan, net als bij geriatrische zoogdieren, doordat lichaamssystemen falen, 

verergeren of problemen ontwikkelen gedurende het ouder worden. Ook ongepast management, 

zoals ongeschikte temperatuur of vochtigheid kunnen predisponeren voor cardiale problemen 

(Mitchell, 2009). Congestief hartfalen is beschreven bij een Burmese python (Python molurus 

bivittatus) ten gevolge van dilatatie van het ventrikel en rechter atrium. Daarnaast was er 

endocarditis aanwezig met een massa op de rechter atrioventriculaire klep (Jacobson et al., 1991; 

Mitchell, 2009). Cardiomyopathiën zijn beschreven bij een bruine koningsslang (Lampropeltis 

calligaster rhombomaculata), waarbij myocardvezels vervangen waren door fibrocollageen. Ook is 

een cardiopathie beschreven bij een zwarte rattenslang (Pantherophis obsoletus), waarbij er 

necrose was van myocardvezels. Bij beide slangen ontstond congestief hartfalen (Barten, 1980; 

Jacobson et al., 1980; Mitchell, 2009). Een andere aandoening die hartdilatatie geeft is een 

granulomateuze myocarditis ten gevolge van een infectie met Salmonella enterica arizonae 

(Schillinger et al., 2003). Neoplasieën van het hart of in de cardiale regio kunnen ook een dilatatie 

veroorzaken ter hoogte van het hart. In tabel 3 wordt een kort overzicht gegeven van neoplasieën 

die in aanmerking komen. 
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Tabel 3: Tumoren ter hoogte van het hart bij slangen 

Type tumor Diersoort Lokalisatie Histologisch beeld Referentie 

Cardiaal 

hemangioma 

Korenslang 

(Pantherophis 

guttatus) 

Linker atrium Cystische structuur met 

clusters van variërende 

grootte. Vasculaire kanalen 

afgelijnd door éénlagig 

endotheel 

Stumpel et al., 

2012 

Fibrosarcoma Colubridae; 

Crotalinae; Boidae; 

Viperinae 

Hart, huid of 

subcutis; 

mondholte 

Mesenchymaal spindle cel Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Garner et al., 

2004; Mader, 

2006 

Myofibroma Russells adder 

(Vipera russelli) 

Precardiale 

regio 

Niet beschreven Mader, 2006 

Rhabdo-

myosarcoma 

Colubridae; 

Crotalinae 

Mondholte; 

maxilla; hart 

en coeloom-

holte 

Anaplastische 

mesenchymale cellen, 

variërend van spindle tot 

rond cellen. Soms 

multinucleair 

Catᾶ o-Dias en 

Nichols, 1999; 

Frye, 1994; 

Garner et al., 

2004; Mader, 

2006 

 

5.2.2. Diagnostiek 

Cardiovasculaire aandoeningen bij reptielen komen niet veel voor of worden niet herkend. Vaak 

wordt de definitieve diagnose gesteld op postmortem onderzoek. Daardoor is cardiologische 

diagnostiek bij reptielen nog een klein onderdeel van de herpetologische geneeskunde (Snyder et 

al., 1999; Mitchell, 2009). Belangrijke hulpmiddelen in de diagnostiek van hartproblemen zijn 

radiografie, echocardiografie en electrocardiografie (Mader, 2006; Mitchell, 2009). Radiografie is 

zeer bruikbaar om een cardiomegalie en calcificaties in en rond het hart aan te tonen. 

Electrocardiografie kan mee helpen voor de diagnostiek van cardiale aandoeningen. Samen met 

radiografieën zijn drastische veranderingen waargenomen op het ECG bij een aortaklepstenose 

en ventrikelhypertrofie bij een gevlekte python (Liasis childreni), evenals gedilateerde 

cardiomyopathie bij een zwarte koningsslang (Lampropeltis niger) (Wagner, 1989; Mader, 2006). 

Echocardiografie met of zonder kleurendoppler is: noninvasief, geeft een goed beeld van de 

cardiale anatomie en de cardiale functies en kan ante mortem gebeuren (Mitchell, 2009). Het 

nadeel van deze techniek is dat er geen normaalwaarden bestaan bij de vele verschillende 

reptielensoorten. Echocardiografie is zeer bruikbaar voor de beoordeling van de hartklepmotiliteit, 

hartklepfunctie, pericardiale effusie en structurele defecten denkende aan stenoses en cardiale 
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massa's (Snyder et al., 1991; Schillinger et al., 2006; Mitchell, 2009). Echocardiografie met 

kleurendoppler geeft meer informatie over klepdefecten, kamervullingen en de grote bloedvaten 

(Mitchell, 2009). Naast gel kan men het lichaam van het dier ondergedompeld houden in water 

tijdens de echo. Sommigen dierenartsen prefereren het onderdompelen in water, omdat het 

artefact gecreëerd door lucht onder de schubben geminimaliseerd wordt door het gebruik van 

water (Snyder et al., 1991; De Voe, 2010). Bij een Burmese python (Python molurus bivittatus) 

met klinische klachten van hartfalen werd met behulp van echocardiografie endocarditis en 

congestief hartfalen gediagnosticeerd (Jacobson et al., 1991). Bij een tapijtpython (Morelia spilota 

variegata) werd met behulp van kleurendoppler een atrioventriculaire klepinsufficiëntie met 

congestief hartfalen gediagnosticeerd (Rishniw en Carmel, 1999). CT en MRI geven een nog beter 

en drie dimensionaal beeld van het hart, zonder superpositie van weke weefsels, botten en andere 

organen (Mitchell, 2009). 

 

6. DIAGNOSE 

6.1. PREMORTEM DIAGNOSE 

Op basis van de echografie werd vermoed dat de vastgestelde dilatatie uitging van de ovaria van 

de mangrove nachtboomslang. Een salpingitis of een neoplasie van het ovarium werd vermoed. Er 

werd besloten om de slang eerst te stabiliseren en vervolgens een exploratieve coelotomie uit te 

voeren. De slang werd onder anesthesie gebracht met behulp van propofol (10 mg/kg, iv) gevolgd 

door onderhoud met isofluraan. Er werd een incisie gemaakt ter hoogte van de dilatatie tussen de 

buikschubben en de laterale schubben. De coeloomholte werd geëxploreerd. Al snel werd het 

linker tumoraal ontaarde ovarium zichtbaar met er achter verscholen het rechter ovarium. Het 

linker ovarium had een grote van vijftien bij vier centimeter. Op het ovarium waren cysteuze 

structuren en follikels aanwezig in een holte gevuld met vocht. Daarnaast waren de bloedvaten 

naar het ovarium sterk vergroot. Het rechter ovarium was tien bij twee centimeter groot en bevatte 

meerdere abnormale follikels. Er werd vervolgens besloten om een ovariosalpingectomie uit te 

voeren, waarna de incisie gehecht werd. De ovaria werden verwijderd en opgestuurd voor 

histologisch onderzoek. Histologisch onderzoek toonde dat het volledige ovariële weefsel is 

ingenomen door sheets en bundels van grote polygonale tot spoelvormige cellen met een grote, 

centraal gelegen, ronde kern met een kleine eosinofiele nucleolus en vesiculair chromatine en een 

matige tot grote hoeveelheid licht basofiel cytoplasma. Er is matige anisokaryose en anisocytose 

en er zijn multifocale necrosehaarden aanwezig. De cellen bevinden zich op een kleine 

hoeveelheid fijn, fibreus stroma. Er zijn gemiddeld twaalf mitosen per high power field aanwezig 

met soms afwijkenden mitosen. Op basis van histologisch onderzoek wordt geconcludeerd dat het 

hier om een granulosa cel tumor gaat.  

 

Granulosa cel tumoren zijn de meest voorkomende tumoren van het geslachtsapparaat bij slangen 

(Garner et al., 2004; Stacy et al., 2004). Het kan voorkomen dat de enige klinische klachten bij het 

vrouwelijk dier zijn dat er een afscheiding is van geel, stinkende mucus uit de cloaca en 
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uitscheiding van bloed na copulatie (Onderka en Zwart, 1978). Bij de slang is er vaak een dilatatie 

aanwezig ter hoogte van de ovaria. Bij coeliotomie of autopsie worden vergrote ovaria 

waargenomen met abnormale follikels (Onderka en Zwart, 1978). Dat werd ook waargenomen bij 

de aangeboden slang. Histologisch zijn granulosa-achtige cellen te zien, gerangschikt in 

perivasculaire rosette, trabeculae en cysten. De cellen zijn spoelvormig waar ze in trabeculae 

gerangschikt zijn en kubusvormig als ze in rosetten gerangschikt zijn. De proliferaties in de follikels 

bestaan uit onregelmatige tubulivormende cellen gelijkende op epitheliale cellen verbonden met 

fibrineus bindweefsel (Frye, 1994; Garner et al., 2004; Onderka en Zwart, 1978). Occasioneel 

worden microfolliculair georganiseerde tumorcellen ofwel de lichaampjes van Call-exner gezien 

(Garner et al., 2004). Bij de leguaan (Iguana iguana) is één geval beschreven van ovarieel 

restsyndroom na ovariosalpingectomie van een granulosa cel tumor. Histologisch werd 

waargenomen dat het ovarieel weefsel bestond uit sheets van polygonale cellen verbonden door 

fibrocollageneuze trabekels. Rond bloedvaten werden pseudorosettes gevormd en er waren 

abnormale mitotische figuren, gevacuoliseerde cellen en anisokaryose aanwezig (Cardona et al., 

2011). Bij de slang metastaseert een granulosa cel tumor frequent. De nieren zijn het vaakst 

aangetast doordat de tumor metastaseert langs het renaal-portaal systeem. Andere organen zijn 

de long en de lever. Daarnaast komen er frequent infiltratiemetastasen in de arteriën en venen 

voor met arteriosclerose en thrombus vorming tot gevolg (Onderka en Zwart, 1978; Ramsey et al., 

1996). Men classificeert granulosa cel tumoren bij de slang meestal als maligne, daarnaast 

groeien de tumoren traag en duurt het lang voordat slangen klinische klachten vertonen (Onderka 

en Zwart, 1978; Garner et al., 2004; Cardona et al, 2011). In tegenstelling tot slangen worden 

granulosa cel tumoren bij de vrouw als maligne beschouwd, typische klachten zijn postmenopauze 

vaginale bloedingen en abdominale pijn. Op histologie ziet men vaak de lichaampjes van Call-

exner. Net als bij slang metastaseren de granulosa cel tumoren bij de vrouw zeer frequent en 

treden klinische klachten laat op (Fox et al., 1975; Onderka en Zwart, 1978; Cardona et al., 2011). 

Doordat de granulosa cel tumor laat gediagnosticeerd worden bij de vrouw is de prognose meestal 

slecht (Fox et al., 1975). Bij zoogdieren is bekend dat als gevolg van een granulosa cel tumor de 

geslachtshormoon productie sterk kan stijgen. Klinische symptomen als gevolg hiervan zijn 

onregelmatige oestrus, agressiviteit, mannelijk gedrag, nymfomanie en onvruchtbaarheid. Dit is 

niet beschreven bij reptielen (Cardona et al., 2011). Het kan voorkomen dat een slang 

aangeboden wordt met de klacht van onvruchtbaarheid en dat deze dan een granulosa cel tumor 

heeft (Onderka en Zwart, 1978). In figuur 2 is een foto te zien van de granulosa cel tumor tijdens 

de operatie. 
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Figuur 2: Intraoperatief beeld van een granulosa cel tumor bij de aangeboden Boiga dendrophila 

melanota. Het gehele linker ovarium is tumoraal ontaard (Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere 

Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent), (2012). 

 

6.2. POSTMORTEM DIAGNOSE 

Ondanks de wegname van de tumor en nabehandeling stierf het dier één week na de operatie. Er 

werd besloten om een autopsie op het dier uit te voeren. Op autopsie was een duidelijke 

hartdilatatie aanwezig met hypertrofie van het ventrikel. Daarnaast was het vetlichaam afwijkend 

en was de longwand in het craniale deel van de long sterk verdikt. Er werd vervolgens bijkomende 

histologie uitgevoerd op het vetweefsel, de lever, de nier en de long. In het longweefsel was op 

verschillende plaatsen vervangen door onduidelijk afgelijnde, infiltratief groeiende, celrijke massa's 

bestaande uit sheets van grote, polygonale cellen met een excentrisch gelegen, grote, polygonale, 

blazige kern met wandstandig chromatine en één of meerdere kleine, eosinofiele nucleoli en een 

grote hoeveelheid eosinofiel cytoplasma. Er was matig tot uitgesproken anisokaryose en 

anisocytose. Er was weinig stroma aanwezig, multifocale necrosehaarden en occasionele 

heterofielinfiltratie. Per high power field (HPF) waren er negen mitosen. Ook in de lever waren er 

multiple kleine tumorale haarden aanwezig met uitgebreide centrale necrose, die zich bevinden 

random verspreid in het leverparenchym, die niet-omkapseld en matig omschreven waren. Deze 

gezwellen bevonden zich ook intravasculair. De tumorcellen groeien in nestjes en sheets. Ze 

waren polygonaal tot eerder spoelvormig. De hepatocyten vertoonden individualisatie en 

vacuolisatie van hun cytoplasma. In het vetlichaam was een infiltratief groeiende nodule aanwezig 

vergelijkbaar met de massa aanwezig in de long. De tumorcellen groeiden in nestjes en sheets 

tussen de adipocyten. In de nieren waren ook verschillende tumorale niet omkapselde nodules 

aanwezig deze vergelijkbaar waren met deze in de longen en het vetlichaam, in de nodules was er 
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centraal een uitgebreide necrose aanwezig. Naast de granulosa cel tumor kon men het 

voorkomen van multipele metastasen ook concluderen. De hartdilatatie met hypertrofie van de 

ventrikel is waarschijnlijk ten gevolge van hypertensie die uitgelokt werd door de intravasculaire 

metastasen en metastasen in de verschillende organen. In figuur 3 zijn longmetastasen te zien 

gevonden op autopsie van de aangeboden slang. 
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Figuur 3: Autopsie beeld van de longmetastasen bij de aangeboden Boiga dendrophila melanota. 

Ventraal aanzicht van de long waarin diffuus nodulaire letsels aanwezig zijn ten gevolge van een 

metastaserende ovariële granulosa cel tumor (Afdeling voor Pluimvee, Bijzondere 

Gezelschapsdieren en Proefdieren (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent), (2012). 
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7. THERAPIE 

Voor behandeling van een granulosa cel tumor en andere ovariële tumoren bij reptielen is de 

beste manier het verwijderen van de tumoraal ontaarde ovaria en eventueel de oviducten met 

behulp van een ovariosalpingectomie. Hierbij zal men een exploratieve coeliotomie uitvoeren 

gevolgd door een ovariosalpingectomie (Ramsay et al., 1996; Stacy et al., 2004; Petterino et al., 

2006; Cardona et al., 2011). Er is beschreven dat een aziatische cobra (Naja naja) en een 

gabonadder (Bitis gabonica) een levensverlenging hadden van 20 respectievelijk 24 maanden na 

overiosalpingectomie van een granulosa cel tumor (Ramsay et al., 1996). Het gebruik van 

adjuvante therapieën, zoals chemotherapie en radiotherapie, worden onderzocht voor de 

toepassing bij reptielen maar er zijn nog geen behandelprotocollen voor reptielen (Benson, 1999; 

Mader, 2006). Chemotherapie zal men het beste gebruiken bij tumoren met een hoog metastase 

risico, zoals de granulosa cel tumor bij de aangeboden slang. Eventueel kan de kennis van 

chemotherapie bij andere diersoorten gebruikt worden om een eventuele behandeling te 

ontwikkelen bij reptielen. Bij een leguaan (Iguana iguana) met een lymfoma heeft men met behulp 

van vincristine, cyclofosfamide, prednisolone en doxorubicine het dier succesvol kunnen 

behandelen  (Folland et al., 2011). Bij de mens blijkt een behandeling van een granulosa cel tumor 

met chemotherapeutica efficiënter te zijn dan radiotherapie (Rzepka et al., 2012). Er zijn geen 

behandelingen van cardiopathieën bij reptielen bekend, medicatie die men bij zoogdieren gebruikt, 

schijnt niet te werken op reptielen (Rishniw en Carmel, 1999). 

 

De uiteindelijke therapie van de aangeboden slang was een exploratieve coelotomie nadat het dier 

gestabiliseerd was. Het dier werd gestabiliseerd door haar te dwangvoederen en haar 

intercoelomaal vocht te injecteren. Na één week stabiliseren, werd de coelotomie uitgevoerd 

waarna interoperatief besloten werd tot een ovariosalphingectomie. De nabehandeling bestond uit 

het toedienen van vocht, flagyl en enrofloxacine. 
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BESPREKING 

Bij een Boiga dendrophila melanota kan de oorzaak van een dilatatie van het caudale coeloom 

een impactie, granuloom, abces, neoplasie of een dystocie zijn (Mader, 2006). Een hartdilatatie 

kan het gevolg zijn van een cardiomegalie, congenitaal hartfalen, aortaklepstenose, 

pulmonalisklepstenose, ventriculaire hypertrofie, pericardiale effusie  of secundair ten gevolge van 

hypertensie (Barten, 1980; Jacobson et al., 1980; Jacobson et al., 1991; Mader, 2006; Mitchell, 

2009). 

 

Om meer informatie te krijgen over de caudale dilatatie qua lokalisatie en oorzaak zal men eerst 

een echografie maken (Schillinger, 2007). Hier wordt ter hoogte van de dilatatie een 

vochthoudende tubulaire structuur met verschillende ovoïde hyperechogene structuren gezien. 

Wegens de vorm en de lokalisatie verwacht men dat de massa uitgaat van de ovaria. Een fijne 

naald aspiraat zou ons meer informatie kunnen geven over de identiteit van de massa, maar 

wegens het risico op aanprikken van de viscerale organen wordt dit niet uitgevoerd. Voor de 

verdere diagnostiek zou men een CT of MRI kunnen uitvoeren om meer informatie te krijgen over 

de oorsprong, afmeting, aspect, doorbloeding van de massa (Mader, 2006). De beperkende factor 

hierbij is de kostprijs. Om de uiteindelijke diagnose te kunnen maken, wordt besloten voor een 

exploratieve coelotomie uit te voeren. Tijdens de exploratieve coelotomie blijkt de massa uit te 

gaan van de ovaria met het typische beeld van een granulosa cel tumor. Postoperatief histologisch 

onderzoek bevestigd dat de massa een granulosa cel tumor is, daarnaast werd de aanwezigheid 

van metastasen bevestigd. 

 

Granulosa cel tumoren zijn de meest voorkomende tumoren van het geslachtsapparaat bij 

slangen. Bij anderen reptielensoorten komen frequenter ovariële tumoren voor, maar deze zijn van 

een ander type dan een granulosa cel tumor (Garner et al., 2004; Stacy et al., 2004). Bij slangen 

metastaseert een granulosa cel tumor frequent. De organen die het meest aangetast zijn: nieren, 

longen, lever en bloedvaten (Onderka en Zwart, 1978; Ramsey et al., 1996). Bij zoogdieren is 

bekend dat als gevolg van een granulosa cel tumor er sprake is van een sterke stijging van 

geslachtshormoonproductie. Hierdoor ontstaan klinische symptomen, zoals agressiviteit, 

onregelmatige oestrus, mannelijk gedrag bij vrouwelijke dieren, nymfomanie en onvruchtbaarheid. 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat dit ook zo is bij reptielen, maar dit is nog niet beschreven 

(Cardona et al., 2011). Bij slangen kan soms de enige klacht zijn dat een dier niet drachtig wordt 

(Onderka en Zwart, 1978). De behandeling van een granulosa cel tumor, evenals andere ovariële 

tumoren, bestaat uit het uitvoeren van een ovariosalpingectomie (Ramsay et al., 1996; Stacy et 

al., 2004; Petterino et al., 2006; Cardona et al., 2011). Er is bekend dat een ovariosalpingectomie 

van een granulosa cel tumor een levensverlenging kan verkrijgen van 20 tot 24 maanden (Ramsey 

et al., 1996). Er is nog weinig bekend over toepassing van chemotherapie bij. Er zijn enkele 

gevallen beschreven van het gebruik van chemotherapie bij slangen (Jacobson et al., 1981; 

Langan et al., 2001). Eventueel kan men trachten een behandeling te ontwikkelen bij reptielen met 

gegevens van chemotherapieën bij andere diersoorten, te denken valt onder andere aan 
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behandeling bij de mens (Rzepka et al., 2012). Bij een leguaan (Iguana iguana) met een lymfoma 

heeft men een chemotherapieprotocol gebruikt voor de behandeling van een lymfoma bij een 

hond. De chemotherapeutica die men hier gebruikt heeft zijn vincristine, cyclofosfamide, 

prednisolone en doxorubicine ( Folland et al., 2011). 

 

Hartdilatatie bij reptielen kan ontstaan ten gevolge van falen van lichaamsfuncties, een primaire 

aandoening, ten gevolge van slecht omgevingsomstandigheden van het dier of secundair aan een 

onderliggende oorzaak (Mitchell, 2009). Cardiovasculaire aandoeningen komen bij reptielen niet 

veel voor. Vaak wordt de diagnose gesteld op postmortem onderzoek. Over het gebruik van 

diagnostische middelen bij de cardiologie van reptielen is nog weinig bekend (Snyder et al., 1999; 

Mitchell, 2009). Beeldvorming door radiografie, echocardiografie, electrocardiografie evenals CT 

en MRI, zijn behulpzaam in de diagnostiek van cardiopathieën (Mader, 2006; Mitchell, 2009). 

 

De prognose van een granulosa cel tumor bij een slang is slecht, wegens het tijdstip van het 

aanbieden en het frequent voorkomen van metastasen. Sterfte treedt meestal op ten gevolge van 

secundair probleem, zoals hartfalen of nierfalen (Onderka en Zwart, 1978; Ramsey et al., 1996). 

De prognose van cardiopathieën bij reptielen is slecht, doordat er weinig bekend is over deze 

aandoeningen en diagnostiek. Vaak is het dier al in een te ver gevorderd stadium bij aanbieden. 

Daarnaast zijn er geen behandelingen beschreven bij reptielen (Snyder et al., 1999; Mitchell, 

2009). Bij de aangeboden slang was de prognose zeer ongunstig gezien, de granulosa cel tumor 

al gemetastaseerd was naar de long, nieren, lever en vetweefsel. Als gevolg van de metastasen is 

er waarschijnlijk hypertensie ontstaan, als gevolg daarvan is er een ventriculaire hypertrofie 

ontstaan met hartfalen als gevolg. 
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