
ZIET{TEN & GEZONDHEID
Deze rubriek uordt uerzorgd dpor det'studiegnoep uoor ziekten, optímaal
houden en \o'leken uan tez'naz,íumdíeren,,
uan de belgische tennaz,íumtereníging
"Te?rat'. Moeht lJ uragen hebben, díe
ín het kader uan deze rubr,íek passen,
dan kunt U die rechtstreeks stellen
aan de uoonzitter Dan de Studíegroep:
H. Claessen, A. Sterckstnaat L8,
8-2600 Berehem, BeLgíë.

CHIRURGISCHE VERWIJDERING VAN TWET ACHTIRGEBLEVEN

EIEREN BIJ EEN ELAPHE GUTTATA GUTTATA.

Door: J. Mennes, Klaverbloemstraat B, 2060 Merk-
sem, België,
C.A.P. van Riel, Dr. Struyckenstraat 870
4812 BB Breda

en J. van den Bossche, Betanielei 66, 2130
Brassaat, België.

Inhoud: Inle'iding - Probleemste'l1ing - Narcose-
techniek - Chjrurgische jngreep - Postope-
ratief verloop - Literatuur.

INLEIDING

Het dier waar het om gaat js een alb'ino (rode
vorm) Elaphe guttata guttata, geboren 'in de zomer
van 1980 uit nakweekdieren, die uit de Verenigde
Staten geïmporteerd waren. Het gewicht van dit
dier bedroeg op 8 februari 1981 36 g, op 22 febru-
ari 7987 42 g en op 16 april 1981 80 g. 0p 24
maart 1982 werd het djer in een terrarium bij een
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mannetie gezet en werden er meteen paringen lvaar-
genomen.
0p 1 me'i 1982 werden zeventien eieren gelegd,
waaruit op 6 en 7 juli 1982 twaalf jongen werden
geboren. Halverwege de broedperiode stierf één ei
af. Het bleek twee jongen te bevatten, waarvan de
koppen aan elkaar vast zaten. De andere eieren die
niet waren uitgekomen bleken onbevrucht te zjin.
Het is ons opgevallen dat bii albino-exemplaren van
Elaphe guttata guttata meestal minder eieren ujt-
komen dan bij de gewone vorm, waar meestal alle
eieren ui tkomen.
Van 17 tot en met 20 maart 1983 werden, na het
veranderen van de lichtcyclus, opnieuw paringen
waargenomen" 0p 2I april werden i3 ejeren gelegd
jn vochtig sphagnum.

PROBLEEMSTELL I NG

Na het leggen van de eieren bleven twee zwellin-
gen, ter grootte van een ei, uitwendig zichtbaar:
één op 2 cm en de tweede op 22 cm vanaf de anale
opening. Naast het ontbreken van een geschikte
legplaats voor de eieren vermeldt Frye (1981) a1s
mogef ijke oorzaken van ei-retentie het afsterven
van het embryo, stoornissen in het metabolisme,
abnormale afmetingen van het ei of het embryo.
Niet gelegde eieren kunnen door ontbinding toxi-
sche reakties veroorzaken bij het moederdier, met
de dood a1 s gevol g. Mumm'if i cat j e of verkal k'ing van
de ei-inhoud leidt anderzijds tot verstopping van
de e'ileiders.
Gedurende een zevental dagen werd afgewacht of de
eieren langs natuurlijke weg zouden worden uitge-
dreven. Uitwendige massages bleven zonder en'ig re-
sultaat, zodat op 28 april werd ingegrepen.

257



NARCOSTTECHN I IK

Inhalatie-anesthesie met diethylether werd verko-
zen boven hypothermie of jnjektie-anesthesie ge-
zien de te verwachten duur van de ingreep, de
moeil ijk voorspelbare en temperatuur-afhankelijke
reaktie op injektie-anesthetjca en de gemakkel'ij-
ke controleerbaarheid en omkeerbaarheid.
Ademhalingsstilstand bij'induktje werd vermeden
door het dier bij kamertemperatuur aan te zetten
tot 'intense sp'ierakti v'ite'it al vorens het j n kon-
takt te brengen met het anesthetjcum.
De dosering van het anesthet'icum werd bepaald aan
de hand van nauwlettende observatie van reflexen
en ademhaling. Intubat'ie werd njet uitgevoerd om

mogelijke schade aan de luchtwegen te vermijden en
gezien de gemakkelijke controleerbaarheid van de
vrije luchtweg onder de punt van de tong. Kunstma-
t'ige beademing bleek op geen enkel ogenbljk nood-
zakelijk.

CHIRURGISCHT INGREEP

Na ontsmetting van de buik werden in de lengte-
richting twee openingen gemaakt ter hoogte van de
zwellingen, niet langer dan nod'ig om een ei onbe-
schadjgd naar buiten te kantelen. De incjsies wer-
den aangebracht net naast de middellijn van de
bujk om ribben te vermijden. Er traden geen noe-
menswaardige bloed'ingen op. De uteruswand, die als
een dun transparant vlies te z'ien was, werd door-
gestoken en met lussen gefixeerd om terugtrekk'ing
te voorkomen. Na eenvoudig uitkantelen van de eie-
ren werd de uteruswand gesloten met afzonderlijke,
zelfverterende hechtingen (catgut plain 4/0).
Buikvlies en spierlaag werden in één laag gehecht
met hetzelfde materiaal. De huid werd door de
schubben gehecht met polyamide momofil 4/0 en be-
dekt met een doorzichtig plast'ikverband (Nobe-
cutane-Astra-Nobel pharma ) .
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POSTOPERATIEF VERLOOP

Na enkele minuten ontwaakte het dier uit de narco-
se en begon het aktief rond te kruipen. Het werd
overgep'laatst 'in een hygi êni sch terrari um zonder
drj nkbakje.
De operatief verwijderde eieren waren iets groter
dan de normaal gelegde eieren en bleken onbevrucht
te zijn.
Van 2 tot 5 mei werd oraal doxycycline toegediend
wegens een l'ichte, niet verdwijnende zwelling vóór
de cloaca. 0p 4 mei at het djer een mu'is.
0p 20 mei werden de hechtingen verwiiderd, waarna
een spleet van enkele mill'imeters ontstond tussen
de helften van de buikschubben vlak voor de cloa-
ca. Deze bleef echter droog en werd bedekt door
een huidlaagje. 0p 2 iuni vervelde het dier en
konden enkele ooperhuidresten ter hoogte van deze
wond probleemloos verwijderd worden.
De slang vertoonde goede eetlust en nam snel in
gewicht toe. De littekens werden bii elke vervel-
1 ing kleiner en zijn thans nog slechts moeil iik
z i chtbaar.

0p 1 maart 1984 paarde het dier opn'ieuw en vervel-
de op 30 maart i984. 0p 12 aoril werd I.M- oxyto-
cine toegediend en op 13 april werden probleemloos
zestien e'ieren gelegd, gevolgd door een njeuwe
vervelling op 24 april en voedselopname op 25 a-
pri1. Uit djt laatste legsei werden vanaf 15 iuni
veertien jongen geboren. Eén iong bleek dood 'in
het ei te zitten.
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