
GIFTIG OF NIET?

Door: F. 51e'ijpen, Reptielen Zoo IGUANA, Bellamy-
park 35,4381 CH Vlissingen.
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I NLE IDING

In augustus 1982 heeft de Reptielen Zoo lguana in
Vlissingen van een mede-terrariaan twee slangen
van ongeveer 1 m lang gekregen. Het gehe'le lichaam
en de bovenkant van de kop zijn glanzend zwart. De
onderkant van de kop en de keel zijn vuilwit. Het
lichaam js slank en de kop is slechts weinig van
de hals afgesche'iden. De grote ogen hebben zwarte,
grote en ronde pupillen. De schubben zijn onge-
kield en de anaalschub is gedeeld. Determinatie
wees ujt dat het om de Oostelijke Hardloper 9ing,
Coluber constr,íctot, constnictor.
Volgens literatuuropgaven doodt deze soort zijn
proo'i (muizen, ratten, hagedissen en slangen) niet
door wurging, zoals de latijnse naam doet verïnoe-
den, doch door deze tegen een obstakel dood te
drukken. 0nze exemplaren doden hun prooi op een
totaal andere wijze. Ze bijten de prooi (meestal
een muis) op een wi1'lekeurige plaats in het
lichaam, houden deze vast en maken dan kauwbewe-
gingen. De muis sterft dan in 15 tot 45 sekonden,
waarna deze doorgeslikt wordt. Deze onverwacht
sterke vorm van gifwerking maakte ons voorzichtig.
De slangen werden alleen met handschoenen vastge-
pakt, want je weet maar nooit. Allerlei literatuur-
onderzoek gaf uitsluitsel over deze gifwerking.
Hieronder vo'lgt een uitgebreide samenvatting van
de over d'it fenomeen (de giftigheid van "niet-gif-
tige" colubride slangen) verschenen literatuur.
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Veel gegevens zijn ontleend aan het artikel "Venom-
ous - or not" van Harold F. DeLisle (198i).
Voorwaarde voor colubride slangen om giftig speek-
sel te produceren is het bezit van Duvernoy's
kl ier.

DUVERNOY'S KLIER

Duvernoy's klier is een gewijz'igde speekselklier.
Hij is genoemd naar de Franse anatoom Duvernoy;
hij beschreef de klier als eerste in 1832 De
klier bevindt zich boven de achterkant van de bek,
aan weerszijden van de middellijn. Het is een ver-
takte buisvormige k1ier. Bij veel soorten slangen
bestaat hij uit slechts enkele bu'isjes, bij andere
soorten uit meerdere bujsjes en bij enkele soorten
is de klier kwabvormig. De secreet-afsche'idende
delen van de klier zjjn buisjes van diverse leng-
te, d'ie uitkomen in een centrale bujs. Deze centra-
le buis van Duvernoy's klier is tameliik kort. Ze
begint jn het midden van de kl'ier en mondt uit bij
de achterste bovenkaakstanden. Ze loost het se-
creet door een opening in de plooi tussen de fip-
pen en de zijkanten van de achterste bovenkaaks-
tanden.
Taub (1967) onderscheidt drie basistypen van
Duvernoy's kl i er:
type a bevat eiwit-
ducerende ce1 1 en;
type b bevat alleen

en slijmhoudende speekselpro-

eiwi thoudende speeksel produ-
cerende cel len;
type c bevat ook alleen eiwithoudende speekselpro-
ducerende cellen, echter het afscheidingsgedeelte,
alsook de ops'lagruimte is enorm groot in vergelij-
k'ing met type a en b. Dit is het gevolg van hyper-
strofie (abnormale toename van de omvang van orga-
nen). Dit type wordt uitsluitend aangetroffen bij
de boomslang (nísphoLidus typus).
Hoe het secreet-afsche'idingsmechanisme van Duver-
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noy's klier precies werkt is nog niet bekend. Men
vermoedt, dat er een langdurende rustfase is, als
de slang n'iet-aktief is en een korte, werkzame
fase van enkele uren als de slang eet. Het ligt
voor de hand, dat deze laatste fase wordt geregeld
door een autonome zenuwwerking, als onderdeel van
de totale spijsvertering. Het secreet verlaat de
cellen tijdens de werkzame fase, waarna een her-
nieuwde produktie begint.
De volgende colubride slangengenera bleken na on-
derzoek al I een over een speeksel afschei dende kl i er
te besch'i kken en sche'iden dus geen gi f t'ig secreet
af:
Arizona, Boaedon, Eírenis, ELaphe, Lanrpr.opeltís,
Pituophís, Pseudaspis, Pseustes, RhinocheiLus,
Scapht odontophís, Spr,T.otes en Tropídod'ípsas.
De genera die wèl jn het bezit van Duvernoy's
klier bleken te zijn, zijn:
(De achter het genus staande letters (a, b of c)
dui den het type van Duvernoy' s kl ier aan ) .

I. Abastoy,
?. Ahaetulla
3. ALsophis
4. Anrphíesma
5. lparalLactus
6. . ApostoLept,s
7. Boíga
8. Bothy,ophthaLrm,ts
9. Brachyophís

I0. Calamaria
II. CalameLaps
12. Cey,berus
13. Chír,cnius
L4. ChrysopeLea
15. cleLía
16. coluber
17. Coníophanes
18. Cornphís
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19. Conopsis
20. CoroneLLa
2I. CrotaphopeLtís
22. cgeLoeorus
?3. CycLagras
24. Dendrelaphis
?5. Díadophís
26. Dtnodon
?7. Dipsadoboa

) ZA. Dipsadomoz'phus
29. Dipsas
30. DísphoLidus
31. Dromícus
3?. Drgadophís
33. Drymobius
34. Drymar.ehon

) 35. Dt"yocalamus
36. Dubercía



37 . Ela.pomctnphuLs
38. Enhgdr'ís
39. Erpeton
40. Erythrolampz'us
4I. fararLcía
42. Fr:rdonia
43. Gastropllrís
44. Geophis
45. GorLyopht s
46. Ggalopíon
47. Haldea
48. neLí.eops
49. Heterodon
50. Homal.opsts
5I. Hydrodyna.stes
52. Hydrops
53. Hypsíglena
54. fmantodes
55. Leímadophts
56. Leptodeira
57. Leptophts
58. Líophts
59. LltcodorL
60. Lystrophzs
67. Macroprotodon
62. Macropísthodcn
63. Malpolon-
64. Masticophis
65. uehelya
66. Micrelaps
67. Míodon
68. Mynon
69. Naty,ícítey,es
70. Natrix
71. Nev'odia
72. )Lr.qodon
73. )pheorirgs
7 4 . }písthotropis
75. }rybeLis
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HET STCREET

Er js nog maar weinig onderzoek gedaan naar de
aard van het secreet van Duvernoy's klier. De mees-
te enzymen (cel I ul a'ire proteïnen d'ie b'iochemi sche
processen versnellen of vertragen) in dit screet
worden geklassifjceerd a1s proteo'lytische enzymen
(e'iwit-ontledende enzymen). Ze breken cellulaire
ètrukturen af. Enkele in d'it secreet voorkomende
enzymen zijn:
Haemolyt'isèhe enzymen; deze breken rode bloedcel-

len af. Ziin algemeen voorkomend bij erg veel
soorten

Anticoagulant'ia; dit ziin stoffen die de bloedstol-
ling vertragen. Ze worden net zo vaak 'in colu-
bride secreten als 'in viperide secreten aange-
troffen

Cholinesterase; dit enzym verhjndert de prikkel-
overdracht in het zenuwstelsel en tussen zenuw

en spier en veroorzaakt dus verlammingen. l^lerd
'in het secreet van enkele soorten aangetroffen.

De variabiliteit van de verschi'llende secreten kan

worden geï1 1 ustreerd door het versch'i I I ende effect,
dat ze hebben op verschillende dieren. De secreten
werden getest door de slangen te dwingen muizen,
kikkers e.d. te b'ijten en de resultaten te verge-
1 ijken. Enkele resultaten ziin:
muizen, d'ie gebeten werden door Psammophis schokar'í

en door ,\hacroprotodon cucuLLatus werden ziek,
maar gingen niet dood.

muizen, die gebeten werden door SpaLerosophís dta-
dema en door tlaLpolon monspessulanus gingen
binnen 24 uur dood.

mu'izen, die gebeten wenden door TeLescopus faLlar
gingen niet dood, terwiil gebeten gecko's bin-
nen enkel e mi nuten sti erven.

kikkers, die gebeten werden door Natrín natv'ír
st'ierven bi nnen enkel e uren .

het secreet van Fov'donia Leucobalía bleek alleen
werkzaam te zijn bii de krabben die deze soort
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eet.
De sterkte van het secreet van Duvennoy's k1ier,
vooral waar het mensen en muizen aangaat, is ook
erg variabel. Enkele soorten slangen bleken een
zeer werkzaam secreet te produceren, bijvoorbeeld
Dispholtdus typus, Thelotoy,nís ktntLandií en Rhab-
dophís tígrtnus. Hun secreet bleek voornamelijk
een hemorragische werking te hebben, resulterend'in bl oedi ngen van kl ei ne haarvaten (capi 1 1a'iren ) .

llit effekt treedt bij mensen vaak pas op na 24 uur
of nog meer. Dit secreet bevat ook vaak anticoa-
gulantia.
Andere vergelijkingen krijgt men na de volgende
analyses:
- 0m een muis van 20 g te doden is slechts 0,008

mg secreet van Crotalt,Ls aty,or nod'ig
- 0m een muis van 20 g te doden'is 0,2 mg secreet

nodig van Dispholídus typus.
- 0m een muis van 20 g te doden is 1 mg secreet

nodig van Leptodeira annulata. Bovendien duurt
het twee à drie dagen voor de muis sterft.

In grootte en struktuulis Duvernoy' s kl i er van
Leptodeira annulata karakteristiek voor de meeste
" rear-fanged " - s l angen.

G I FTANDEN

De tanden d'ie "samenwerken" met Duvernoy's klier
variëren van: afwezigheid van gespec'ial'iseerde tan-
den in de bovenkaak in welke vorm dan ook, tot één
twee of drie paren vergrote tanden met groeven.
D'itmars (1960) beschouwde alleen de slangen mét
vergrote tanden mét groeven als "rear-fanged".
Daar er tegenwoordig betrouwbare meldjngen zijn
van vergiftigingen door slangen zónder speciale
tanden, moeten deze slangen ook tot de "rear-fang-
ed"-slangen gerekend worden. Zo komen dus alle
Thanrnophis- en Natrir-soorten ook in deze katego-
rie terecht. Bij de meeste soorten slangen mét ver-
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grote tanden in de achterste helft van de boven-
kaak zit er een open ru'imte tussen deze vergrote
tanden en de achterste bovenkaaktanden.

Duvenr.roy b
KLiER

- Slangen waarvan alle tanden even groot zjin'
noemen we ísodonte slangen

- Slangen, die wêl enkele vergrote tanden hebben'
echter zónder groeven, noemen we aglAphe slangen.

- Slangen, waarvan de tanden achterin de boven-
kaak zowel vergroot als gegroefd ziin, noemen we

opístoglyphe slangen.
Alle slangen met vergrote tanden in de bovenkaak,
die onderzocht werden, begonnen direct op hun
prooi te kauwen, zodra ze deze gevangen hadden.
Bi j veel geval len van verg'ift'igingen bii mensen
door de beet van "rear-fanged"-slangen bliikt, dat
dit meestal het gevolg was van het kauwen door de

slang met de gehele bek.

VERGIFTIGINGEN BIJ MENSEN

De onderstaande gevallen ziin ontleend aan DeLjsle
(198i). De in djt dee'l geciteerde literatuur is
jn het artikel van DeLisle terug te vinden.

1. Brown (1939) meldt twee gevallen waarbij h'ii
gebeten werd door Coníophanes tnrperíaLes. De

eerste keer werd hii tussen twee vingers gebe-
ten. Er ontstond een jeukerig, branderig gevoel,
gevol gd door verstiivi ng, zwel f i ng en verkl eu-
ring. De p'ijn verdween na enkele uren, maar de
zwelling hield drie dagen aan. De tweede beet
was ook tussen twee vingers, doch nu had de
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2.

4.

slang meer gelegenheid om in de wond te kauwen.
Er trad direkt pijn op, vergelijkbaar met een
bijensteek. Zijn hand begon te transp'ireren,
zwol op, verstijfde en verkleurde, opnieuw ge-
durende zo'n drie dagen.

Shaw en Campbell (I974) melden een beet door
Diadophís punetdtus. Deze beet veroorzaakte een
branderig gevoel.

Greene en McDiarmjd (1981) me'lden een beet door
ErytLLrolanrprus spec. Deze beet veroorzaakte een
zwelling en veel pijn.
Bragg (1960) meldt een beet door Hetez,odon na-
sicus. Na twee uur nam h'ij lichte zwelling en
jeuk waar. De zwelling nam dusdanjg toe, dat de
hand niet meer gesloten kon worden. Na 24 uur"
nam de zwelling weer af.
Mjnton (1973) me1dt, dat een 16-jarige jongen
werd gebeten door een Heter.odon platgrhinos,
met dezelfde gevolgen.

Romer (1979) me1dt, dat Rhabdophts submíníatus
verantwoordelijk was voor vergift'igingen in
Hong Kong.
In 1981 werd een 20-jarige man uit Los Angeles,
Californië, door een Rhabdophís submintatus ge-
beten. Het enige, d'irekt waarneembare symptoom
was misselijkheid. Zeventig uur na de beet be-
gon hij bloed te braken. Er werden ernstige
hemorragische- en anticoagulente versch'ijnselen
door het gif waargenomen.
Kono en Sawai (1975) melden, dat een l3-jarige
jongen uit Japan in zijn hand gebeten werd door
een Rhabdophís tigtínus. Hij leed enkele dagen
pijn, zijn hand zwol op en er ontstonden onder-
huidse bloed'ingen. Tijdens zijn behandeling
kreeg hij bloedtransfusies.
Minton (1969) me1dt, dat een slangenverzorger
uit Californiê in zijn vinger gebeten werd door

tr
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6.

7.

een Rhabdophis tígrinus tiidens het voeren.
Binnen enkele minuten zwol zijn v'inger op en
kreeg hij zware hoofdpjjn. Later begon zijn
tandvlees te bloeden en zat er bloed in zijn
urine. De symptomen namen na 48 uur af.
In 1963 werd een 61-jarr'ge beroeps-slangenvan-
ger uit Japan twee keer op één dag door een
Rhabdophis tígrr,nus gebeten. Kort na de tweede
beet kreeg hij last van hoofdpijn, werd misse-
lijk en begon te braken. tr ontstonden bloedin-
gen en zwellingen rond de wond, zijn tandvlees
ging bloeden en er zat bloed jn zijn urine.
Twee dagen later werd hij opgenomen in een zie-
kenhujs, waar gekonstateerd werd dat zijn bloed-
stol I 'ing totaal ontregel d was . Na 48 uur was de
bloedstolling weer normaal. Een maand na opname
was ziin urjne nog steeds bloederig. Biopsie
toonde aan dat zijn nieren vrijwel geheel ver-
nietigd waren: Hij werd twee maal per week ge-
dialiseerd. Desondanks stierf hij twee en een
halve maand na de beteni Zo werd Rhabdophis
ttgrinus de derde colubride slang wiens beet
fataal werd voor een mensl

In 1975 werd een 11-jarige jongen uit Camarillo,
Californiê, door een ongeveer 75 cm lange TVtam-
nophís couchí gebeten. De slang kauwde tien mi-
nuten in de wondl De hand zwol op, verkleurde
en de jongen werd voor enkele dagen 'in een z'ie-
kenhuis opgenomen.

Gooneratne (1968) meldt vanuit Ceylon, dat een
beet door êên Ahaetulla spec. "IocaI effects"
veroorzaakte. Met "local effects" wordt gewoon-
ljjk zwelling, p'ijn en verkleuring bedoeld.
Neill (194q) meldt een beet door AhaetulLa pa.-
pua,welke pi jn en zwelling van de arrn en de
hand veroorzaakte. De verschijnselen verdwenen
na vier dagen.

Heatwole en Bonachj (1966) melden, dat Heatwole8.
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gebeten werd door een Á Lsophis portorteensis
tijdens het voeren van de slang. Hij werd .in de
wijsvinger van zijn linkerhand gebeten. De vin-
ger werd onmiddellijk dikker en begon te jeuken.
Even later veranderde de jeuk in pijn. De symp-
tomen breidden zich uit over de gehele linker-
arm en -schouder. Hij werd opgenomen in een
zjekenhuis, waar ondenhu'idse bloedingen van de
hand werden waargenomen. Na de v'ijfde dag ver-
beterde de toestand en na elf dagen mocht hij
weer naar huis.

9. Er zijn verschillende vage meldingen over ver-
giftig'ingen door grote Boiga spec. Het handelde
meestal om hemorragische- en anticoagulente pro-
blemen. Bij sommige Boiga spec. kan een kleine
hoeveelheid, op het zenuwstelsel inwerkend gif,
aanwezjg zijn. Burger (I974) me1dt, dat een
beet door Boiga dendrophíLa alleen lokale zwel-
ling veroorzaakte. DeLisle werd versche'idene
mal en door Boíga dendnopltíLa en Boiga cAnea ge-
beten, zonder dat er vergiftigingsversch'ijnse-
1en optraden.

10.Doug1as March van het Serpentarium in Te1a,
Honduras, werd door een 45 cm 1 ange Conophis
Ltneatus gebeten. Er ontstond d'irekt een bran-
dende pijn en zwelling van de plaats van de
beet. De symptomen verdwenen na enkele uren.

11.Zonder tw'ijfe1 is de beet van Dzspholídus typus
veru'i t het gevaarl i j kst van a I de " rear-f anged', -
slangen. Vanuit Afrika zijn er mjnstens zeven
sterfgevallen bekend van mensen, d'ie met deze
slangensoort omgingen. Schijnbaar is deze slan-
gensoort ongevaarlijk voor mensen, die hem ge-
woon in de natuur tegenkomen en hem niet pro-
beren op te pakken.
Het meest bekende sterfgeval door een beet van
Díspholídus typus is de dood van de bekende
herpetoloog Karl P. Schmidt van het Chicago
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Natural History Museum. Bjj hem traden de vol-
gende symptomen op na de beet: misselijkhejd,
bloedingen in de mond, blaas en anus. De direk-
te doodsoorzaak was versti kki ng , v'ierentwi nt'ig
uur na de beet. Autopsie toonde 'inwendjge b'loe-
dingen in de hersenen, nieren en darmen aan.
Waarschi jnl i jk stopte de ademha'l'ing, doordat er
bloedstolsels in de longaders terechtkwamen
(longembolie). Karl P. Schmidt onderging géén
med'i s che hu 1 p na de beet I

12.D' Abreu (1q13) meldt een beet door Enydz'ís eny-
dv,ís. Deze veroorzaakte een pl aatsel'ii ke ontste-
king en gedurende een uur plaatseliike piin-
klachten.

13.Crjmmins (1937) meldt een beet door )rybelís
aeneus. Een man werd in ziin vinger gebeten en
de slang had ongeveer 15 sekonden gelegenhe'id
om jn de v'inger te kauwen. Het eerste symp-
toom was plaatseljjke jeuk, wat gevolgd werd
door stijfhei d, een I i chtrode verkl euri ng en
zwel1ing. Er vormde z'ich een blaar op de plaats
van de beet, die na vierentwintig uur verdween.
Een dergelijke blaar werd ook gemeld na een an-
dere )xybelís-beet.

14.N'ickerson en Henderson (I976) melden een beet
in Hendersons duim door een PhíLodnyas oLfersii.
De slang hield de duim ongeveer vier sekonden
vast. Binnen tien minuten begon de duim te zwel-
len en na zeven uur was de gehele hand opgezwol-
len. De axillaire lymfeklieren zwollen op en
werden pi jnl i jk. ltla achtenveertig uur verdwenen
de symptomen. De medjsche behandeling na de
beet bleef beperkt tot het jnnemen van aspirine.

15,Seib (1980) meldt een beet in de wiisvinger van
de l'inkerhand door een PLíoeercus eLapsoides.
De beet duurde erg kort. In de bijtwond werd
een snee gemaakt, waardoor deze ging bloeden.
B'innen drie minuten begon de vinger op te zwel-
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len en na 10 minuten was de gehele hand opge-
zwollen. In het beg'in had hii hev'ige pijn. Deze
werd gelejdel i jk draagl'iiker. Een uur na de
beet werden de axjllaire lymfeklieren dikker en
pijnlijk. Zo nu en dan golfde er een brandende
pijn door de arm. Er werden piinstillers voorge-
schreven en vijf uur na de beet kreeg hii een
crotal'ide antiserurn per iniektie. Er ontstonden
enkel e onderhui dse bl oedi ngen. De zwel 1 i ngen
verdwenen na vijf dagen, maar de piinklachten
hielden vijftien dagen aan.

16.FitzSimons en Smith (1958) melden, dat een
jachtopziener in Tanzania door een Thelotov'nt's
kirtLandii in ziin I i nkerhand gebeten werd. D'it
gebeurde tijdens een avondliike feestmaaltiid,
waar hij een "slangendemonstratje" gaf. De vol-
gende dag k'laagde hii over hoofdpiin, diarree
en braken. Dit werd gebagatell'iseerd als ziinde
een "kater". Een dag later werd hij in een z'ie-
kenhuis opgenomen, nadat hii bloed was gaan
braken. Hier raakte h'ii i n coma. Hii stierf de
vierde dag na de beetl Een autops'ie toonde uit-
gebreide, inwendige bloed'ingen aan. Het gebruik
van a'lkoholische dranken zal waarschiinliik een
rol gespeeld hebben.

17.Minton (1980) meldt, dat een vriend door een,
door hem op Costa Rica gevangen Leptophis aLtae-
tulLa in zijn vinger werd gebeten. De hand zwol
op en werd b'innen enkele uren weer normaal van
omvang.
Zwinenberg (1977 ) meldt een erg piinliike beet
van deze'lfde soort.
Zwejfel (1954) en McDiarmid (1969) melden beten
door Leptophis diplotropis. De gevolgen werden
ervaren als een draag'li jke, brandende pi jn, die
enige tijd aanhield.

18.ten medewerker van het Natural History Museum
in Georgetown, Guyana, werd in i893 door een

s3



Dryadophís (= Mastígodryas ) bífossatus gebeten.
Z'n v'inger zwo'l op en werd pijnlijk.

19.Marmonow (1976) me1dt, dat een man diverse ma-
len achtereen door een CoLuber raDerg.rerí ge-
beten werd. Er ontstond hevige pr'jn in de arm
en de schouder. Enkele van de symptomen hielden
tot drie dagen na de beten aan.

20.Chapman en Broadley (1959) melden beten door
Crotaphopeltís hotamboeia. Deze veroorzaakten
pijnkl achten en zwel 1 i ngen.

2l.Schemone en Reyes (1959) melden een beet door
Dv,omicus chqmissonLs. Deze veroorzaakte lokale
pijnklachten, zwe'l1ing en algemene lichamelijke
klachten die vier tot zeven dagen aanhielden.

22.Gans (1978) meldt dat een beet door Elapomon-
phus Lemniseatus ernstige gevolgen had voor het
slachtoffer. Hij vermeldt niet wat de symptomen
waren.

23.Chapman (1968) meldt lokale pijnklachten en
zwelling door een beet van een MíereLaps mícro-
Lepidotus.

24.Gans (1978) meldt lokale pijnklachten, oedeem-
vorming en algemene lichamelijke klachten door
een beet van een Tachymenis peruuíana.

KONKLUS I TS

Elk "hu1pm'iddel", dat een dier beterin staat
maakt voedsel te bemachtigen, zal een gunstige uit-
werking hebben bij de natuurlijke selektje. De
slangen, die gifklieren ontwikkelden, hebben onge-
twijfeld een voorsprong bij de jacht op prooi. Het
is du'ide1ijk, dat de ontwikkeling van een gifappa-
raat d'iverse malen heeft plaatsgevonden tijdens de
evolutie van slangen.
Het lijkt vee'lbetekenend, dat tot de meeste colu-
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bri de s1 angensoorten met al 1 éên speeksel vormende
kl'ieren, Pt tuophís, LanrpropeLtís, SpiLotes, ELapLte
en Boaedon behoren. Dit ziin allemaal kracht'ige
"constrictors"r wêdr het bezit van (zwakke) gif-
klieren geen wezenlijke b'ijdrage zou leveren om op
een nog doeltreffender wijze voedsel te bemachti-
gen .

ttlu gebleken is, dat zoveel colubride slangensoor-
ten gif van diverse sterktes produceren, riist de

vraag , waarom er maar zo we'i ni g mensel i i ke verg'if -
tigingen hebben plaatsgevonden. Er ziin de afgelo-
pen jaren tenslotte duizenden van deze slangen
door herpetologen gevangen en verzorgd. Het ant-
woord op deze vraag 'is (nog) theoretjsch gefiloso-
feer.
De meeste meldingen van vergiftigingen bii de mens

tonen aan, dat i n d'ie geval I en de sl ang het I 'i -
chaamsdeel , waarin h'ii beet, stevig vast had. Mees-

tal ging het om een v'inger, die dan voor een flink
deel in de bek van de slang verdween. Door de slan-
gen werden dan kauwbewegingen gemaakt. Door deze
kauwbeweg'ingen kreeg het g'if kans om 'in de wond te
vloeien.
De meeste mensen, d'ie door een s'lang gebeten wor-
den, zullen deze niet de gelegenheid geven om kauw-
bewegingen te maken. Hierdoor kan het z'iin' dat er
zo wó'inig vergift'igingen ziin geweest. Er ziin
echter vele meldingen en experimenten, die aanto-
nen, dat de bovenstaande theorie njet het gehele
antwoord 'i s.
t)eL'isle en anderen hebben t'iidens experimenten
slangen gewoon laten biiten en kauwen. Zelfs, als
dit mjnuten lang werd toegelaten, traden er geen

vergif tigingsversch'iinselen op i nhabdophis subml-
niatus, waarvan is bewezen, dat hii giftig is,
vertoonde een als boven beschreven agressief' niet-
g'iftig gedrag. Hier tegenover staat, dat er wél
sprake was Van g"ifwerking in enkele gevallen, waar
de slang siechts kort beet.
Een tweede theorie is gebaseerd op observaties,
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waarbij gemerkt werd, dat vergiftiging door een
colubride slang meestal optreedt tijdens of na het
voederen van de s1ang. In het voorgaande werd er
a'l op gewezen, dat voedingsreflexen vermoedelijk
de secret'ie van Duvernoy's klier aktiveren. Er is
nog maar weinig bekend over de werking van het au-
tonome zenuwstelsel van reptielen, maar als men
het in grote lijnen kan vergel'ijken met dat van
hogere gewervelde dieren, dan kan h'ier de verkla-
ring liggen van het feit dat veel beten door colu-
bride slangen zonder gifwerking b'leven. B'ij zoog-
djeren komt het voor, dat als het dier (of de
mensl) voedsel ziet of ruikt, er een verhoogde
werking van de speekselklieren optreedt, ook wel
"watertanden" genaamd. De samenstelIing van het
speeksel wijkt dan af van dat "in rust". Wanneer
een vergef ijkbaar verschijnsel ook optreedt bij
colubride slangen, dan lijkt het logisch, dat een
beet van een dergelijke slangensoort alleen dán
g'iftig is a1s het d'ier tijdens of na het eten bijt.
Over het algemeen zullen de vergiftig'ingen bij
mensen te wijten zijn aan het feit, dat het gif al
in de bek aanwezig was.
Het l'ijkt dus verstandig zeer voorzichtig te zijn
b'ij colubride slangen, vooral tijdens en na het
eten.
Een deel van de symptomen, Eenoemd in de vieren-
twintjg voorbeelden, kan wellicht ook als volgt
verklaard worden. Traumatiserende beten van dieren
(en ook mensen) veroorzaken zeker zwellingen zoals
bes chreven voor s'l angen . De h i s tam'i ne rel ease bi j
celbeschadiging is daar debet aan. Een deel van de
genoemde gevallen (2, 3, 7, 10) kan hieronder val-
len. Doordat het slachtofferin kontakt komt met
eiwjt uit het speeksel van de dader, za1 een moge-
lijke mobilisatie van leucocyten en andere humo-
rale jmmuun komponenten het gevolg kunnen zijn.
Di t kan een op verg'if tigingen 'li jkende reakt'ie
z'ijn: Kloppend gevoel , pi jn, ontsteking e. d., zo-
als bijvoorbeeld bij 12 en 14.
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