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a DE VEROORZAKER

USA

De veroorzaker van insluitingenziekte is een retro-achtig virus. We hebben een virus geïsoleerd uit een Boa

a GESCHIEDENIS

Sinds het midden van de jaren zeventig kent men de

constrictor dat gebruikt zal worden in een besmet-

insluitingenziekte bij reuzenslangen.

De ziekte is

tingsstudie om uit te vinden of het daadwerkelijk de

genoemd naar de karakteristieke insluitingen in het cel-

veroorzaker van de ziekte is. "Reverse transcriptase

plasma die te zien zijn in huidcellen, cellen van het

activiteit" is aangetoond in gekweekte hartcellen van

mondslijmvlies, cellen van darmvlies en zenuwcellen.

de adder die met dit virus besmet was. Het virus wordt

In de jaren zeventig tot aan de late jaren tachtig kwam

op dit moment gezuiverd om de biochemische eigen-

deze ziekte het meest voor bij de tijgerpython, Python

schappen vast te stellen en voor de productie van poly-

molurus bivittatus. Vanaf eind jaren tachtig tot heden,

clonale antilichamen in konijnen.

zijn het gewoonlijk boa constictors waarbij het wordt
gezien.

a KLINISCHE KENMERKEN

De klinische kenmerken van deze virusziekte zijn nogal
aGASTHEER.
Men moet er rekening mee houden dat alle reuzen-

variabel. Het uitspugen van de prooi en tekenen van

slangen vatbaar zijn. Omdat de ziekte niet werd aan-

waargenomen bij Boa constrictors. Mondrot, long-

getoond bij niet-reuzenslangen, is het onbekend of

ontsteking, wildgroei in de huid, verstoringen van het

storingen aan het centrale zenuwstelsel worden vaak

niet-reuzenslangen het virus kunnen krijgen. De oor-

lymfesysteem en leukemie zijn allemaal waargenomen.

spronkelijke gastheer van dit virus is niet vastgesteld.

Tijgerpythons tonen in het algemeen tekenen van ziekten aan het centrale zenuwstelsel zonder dat zich andere signalen manifesteren; het uitspugen van de prooi

a VERSPREIDING

De ziekte is wereldwijd verspreid onder reuzenslan-

wordt bij tijgerpythons niet waargenomen.

gen in gevangenschap. Het voorkomen ervan in de
natuur is niet bekend.
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• ZIEKTEBEELD
Onder de lichtmicroscoop kan men karakteristieke

•DIAGNOSE
Op dit moment is er geen serumtest beschikbaar om

insluitingen zien in het protoplasma van cellen in weef-

besmetting vast te stellen. We werken aan de ontwik-

selplakjes van huid- en zenuwcellen.gekleurd met hema-

keling van een immuuntest. Op de universiteit van

toxline en eosine. Er zijn verschillende slangen gezien

Florida bij Veterinaire Geneeskunst voeren we com-

met een zich snel uitbreidende longontsteking. Terwijl

plete tellingen uit op het bloed van verdachte slangen.

regelmatig insluitingen gezien worden in de lever, nie-

Besmette slangen hebben een getal aan witte bloedli-

ren en pancreas, hebben we ook gevallen gezien waar-

chaampjes dat hoger is dan 30.000 per milliliter.

bij er erg weinig insluitingen waren. In enkele slangen

Insluitingen in het plasma worden soms waargenomen

met tekenen van ziekte aan het centrale zenuwstel-

bij uitgetreden lymfecellen. We nemen ook monsters

sel en met een ernstige hersenontsteking, waren in

uit de slokdarm, maag en lever. Als er in welke cel dan

geen enkele cel insluitingen te zien. Hoewel de aan-

ook insluitingen voorkomen, wordt euthanasie aan-

wezigheid van de karakteristieke insluitingen aantoont

bevolen.

dat de ziekte aanwezig is, wil de afwezigheid van insluitingen niet noodzakelijk zeggen dat de slang vrij is van
de ziekte of van het virus. Terwijl cellen met insluitin-

• BEHEERSING
Identificeer de besmette slangen en dood ze. Alle nieu-

gen lichte degeneratieve veranderingen kunnen tonen,

we slangen zouden minimaal 90 dagen in quarantaine

worden ontstekingen zelden waargenomen bij darm-

moeten voordat ze aan een bestaande verzameling

weefsels. In de hersenen kunnen milde tot ernstige

worden toegevoegd. Voor boa's geldt een aanbeveling

hersenontstekingen worden gevonden met lymfe bui-

voor een quarantaineperiode van zes maanden. Het

ten de kanalen. Bij verschillende slangen met afwijkin-

bestrijden en in de hand houden van mijten is essen-

gen bij de lymfe vorming is vastgesteld dat lymfe ver-

tieel. Glasvezelkooien van aangetaste slangen moeten

schillende organen was binnengedrongen.

ontsmet worden met chlorox en in de zon gezet worden om te drogen voordat ze gebruikt worden voor

• OVERDRACHT
De exacte manier van overdracht is nog niet vastge-

andere slangen. Houten kooien die niet met urethaan

steld. Overdracht kan plaatsvinden door:

werkt, moeten worden vernietigd.

bekleed zijn of met een ander afplakmiddel zijn afge-

• direct contact
• doorgave in de baarmoeder aan de zich ontwikkelende embryo's in levendbarende soorten en aan de
eieren bij eileggende soorten
• doorgave via de bloedbaan.

De slangenmijt,

Ophionyssus natricis wordt wel gezien als een overbrenger van het virus, omdat infecties met mijten
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heel gewoon zijn in periodes van besmetting met
het insluitingenvirus.
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